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Rada se na svých schůzích scházela pra-
videlně ve 14denním intervalu a v posledním 
období projednala 29 programových bodů. Ze-
jména projednávala tyto záležitosti:

-  veškeré smlouvy s účinkujícími, sponzory 
v rámci festivalu Májová Plesná;

-  zařazení ulice Šípková do kategorie „místní 
komunikace III. třídy“;

-  vyřazení nefunkčního a nepotřebného ma-
jetku z používání MŠ Plesná;

-  návrh závěrečného účtu a roční závěrky 
MOb Plesná za rok 2012;

-  smlouvy o budoucích věcných břemenech – 
plynárenské zařízení v komunikacích;

- darovací smlouva ke 150 letům výročí školy;
-  poskytnutí finančního příspěvku 5.000,- Kč 

mysliveckému sdružení; 
-  žádosti stavebníků o napojení inženýrských 

sítí a vjezdů k novostavbám;
-  projednání záplavových míst v našem měst-

ském obvodu – rozsah míst kopíruje zapla-
vená území v roce 1997;

- pronájem hrobových míst;
-  stanovisko k obecně závazným vyhláškám: 

omezení hazardu a poplatek z ubytovací ka-
pacity;

- a další.
Ing. Jan Bochňák, 

starosta

Co projednávala rada

V sobotu dne 8. 6. 2013 se uskutečnila v na-
šem obvodě významná obecní slavnost. Jubi-
lantem byla, jak víme, jedna z nejstarších ve-
řejných budov v Plesné – stopadesátiletá škola. 
Akce proběhla dle plánovaného programu, tzn. 
prohlídka budovy i zahrady s možností návště-
vy výstavky, která připomenula historii škol-
ství v Plesné.

Od 15.00 hod. se děti různých věkových ka-
tegorií snažily téměř 120 divákům předvést to, 
co si do programu připravily. Byly to písničky, 
říkanky, hudební čísla, anglická říkadla, ta-
neční vystoupení, sólový i sborový zpěv, což 
předvedlo celkem 67 účinkujících. Nechybělo 
ani skvělé vystoupení studentky JAMU Bar-
bory Čechové. Posluchači byli s programem 
velice spokojeni a nešetřili potleskem. Poděko-
vání náleží nejen dětem a studentům, ale i je-
jich učitelům - Mgr. Tomáškové z MŠ Plesná, 
Mgr. Adamové ze ZŠ Aleše Hrdličky, Mgr. Re-

cové ze ZŠ Porubská 831, Mgr. Klapetkové ze 
ZUŠ Dobroslavice, Mgr. Vzorkové ze ZUŠ Jo-
sefa Valčíka, Mgr. Blažkové z Gymnázia Olgy 
Havlové a Mgr. Parmové – vedoucí Dětského 
folklorního souboru Heleny Salichové.

Dále děkujeme všem, kdo jakkoli přispěli 
k úspěchu celé akce – tj. všem zaměstankyním 
MŠ, členkám Klubu důchodců v Plesné (p. B. 
Vydrové, J. Kusýnové, V. Laňkové, J. Tvrdé), 

p. M. Vaněčkové, A. Brůnové. 
Velké poděkování náleží i spon-
zorům – p. Petru Synkovi, p. Ja-
roslavu Zapletalovi a za vstřícný 
přístup firmě Hruška, na vyni-
kajících koláčích si všichni po-
chutnali!

Přejeme si, aby i do budoucna 
naše škola dál sloužila výchově 
a vzdělávání dětí, byť na té neje-
lementárnější úrovni.

Za kulturní komisi MOb 
Mgr. Marie Kňurová

Oslavili jsme jubileum školy
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Městský obvod Plesná spolu s Diakonií 
Broumov pořádá v termínu 14. a 15. června hu-
manitární sbírku šatstva a dalších potřebných 
věcí. Tyto budou poskytnuty zejména obyvate-
lům postiženým povodněmi. Všechny potřebné 

informace jsou uvedeny na přiloženém letáku. 
Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Humanitární sbírka

Už dopoledne 30. 6. od 10 hodin
bude na cyklostezce u hájenky 

uspořádán závod 
na kolečkových bruslích.

Děti, přijďte si určitě zazávodit 
na inlinech!!!

Letošní Májová Plesná se konala již po-
šestnácté. I letos byla velmi úspěšná, přestože 
festival neprobíhal 30. dubna a 1. května jako 
v předchozích letech, ale až 4. a 5. května. V so-
botu 4. května se konalo posezení u cimbálu 
s muzikou Jožky Severina, které se uskutečni-
lo v tělocvičně TJ Sokol, a přišlo zatím nejvíce 
hostů ze všech šestnácti ročníků.

Vlastní festival v neděli 5. května se i tento-
krát velmi vydařil, valašský i hanácký soubor 
jako noví hosté nám přivezli kromě skvělého 
vystoupení jistě i krásné počasí. V dopoledních 
hodinách procházely Plesnou taneční soubory 
s koňským povozem a zvaly občany na odpo-
lední program. Ten začal ve 14.30 hodin v pro-
storu před tělocvičnou. Tradičně jsme uvítali 
taneční skupinu Kotek, stálého hosta našeho 
festivalu, která zpestřila vystoupení holand-
ským folklorem. Bude nám na Májové Plesné 
scházet mnohaletý kmotr festivalu Janek Roky-
ta. Sluníčko přilákalo na festival hodně diváků.  

Program se velmi líbil a všechny soubory, 
nejvíce snad soubor Šmykňa s vedoucím Jiřím 
Machačem a samozřejmě soubor Kotek, ale 
i ostatní soubory hodně pobavily všechny divá-
ky a ukázaly, že folklor našeho kraje, ale nejen 
jeho, stále žije a dovede pobavit lidi.

Jaromír Kňura 

Šestnáctý ročník Mezinárodního folklorní-
ho festivalu Májová Plesná je více než měsíc 
minulostí.  Chci poděkovat touto cestou všem 
dobrovolníkům, kteří se podíleli na jeho pří-
pravě. Naše poděkování patří také Domu dětí 
a mládeže v Plesné, Sboru dobrovolných hasi-
čů v Plesné, Sokolu Plesná a sponzorům. Jsou 
to firmy Hruška, Elvac, Stavitelství Jiří Antoš, 
Narwall, hypermarket Globus a jako mediální 
partner Rádio Čas.Tato akce se konala za fi-
nanční podpory Statutárního města Ostrava 
a našeho Městského obvodu.

Za Městský obvod Ostrava- Plesná

Jan Čech, 
místostarosta

DĚTSKÝ DEN
DOPOLEDNE

Májová 
Plesná 2013

Poděkování

Při poslední reorganizaci hromadné do-
pravy v městě Ostravě začátkem roku byly 
provedeny bez vědomí městského obvodu 
úpravy v jízdních řádech linky č. 51. Protože 
se následně vzedmula vlna kritiky a požadav-
ků na změny, byly tyto návrhy předány a také 
projednány na dopravním podniku. Tyto změny 
jízdního řádu budou uplatněny od července t.r. 
Vzhledem k tomu, že nastaly dříve také změ-
ny i na jiných linkách, může se stát, že některé 

návaznosti nebudou ideální. Proto Vás prosím, 
abyste začátkem července tyto úpravy vyhod-
notili podle svých potřeb nebo potřeb jiných 
cestujících a vznesli případné další požadavky 
na úpravy. Budou pak následně znovu projed-
nány s dopravním podnikem tak, aby tento au-
tobus co nejvíce sloužil Vašim potřebám.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Jízdní řády autobusu č. 51
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Milí čtenáři,
v současné době je knihovna, jak jste jistě zaznamenali, zavřena. Probíhá stěhování a instalace 

knihovny v nových prostorách v mateřské škole. Úřad městského obvodu zakoupil nové regály, 
takže knihy budou daleko přístupnější, rozděleny po oborech.

Věřím, že se po celkovém dovybavení bude knihovna všem líbit a přiláká více čtenářů.
Až bude vše dokončeno, bude otevření nové knihovny oznámeno v rozhlase.

Šárka Hrdinová

Knihovna informuje

Sdružení poptávky za co nejvíce domácnos-
tí a využití elektronické aukce. To je možnost, 
jak pomoci snížit běžné náklady každého z nás. 
Tato nabídka je nyní i pro občany Plesné.
Co je elektronická aukce?

Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, 
ve které dodavatelé přes internet snižují své 
nabídky a snaží se tak získat skupinu klientů. 
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i fir-
my. Pro lidi je tato služba úplně ZDARMA. 
– neplatí žádné poplatky za zprostředkování. 
„Navíc v případě, že by vysoutěžená cena byla 
vyšší než ta, kterou platí v současné době, pak 
samozřejmě smlouvu tato domácnost nemusí 
podepisovat a dále bude energie odebírat podle 
stávajících podmínek,“  „Naším cílem je dát do-
hromady co největší počet domácností a spojit 
tak poptávku na dodávky elektřiny a zemního 
plynu do většího celku. Platí přitom, že čím vět-
ší je objem zakázky, tím větší je konečná úspo-
ra,“. Úspory se pohybují průměrně od 16 – 30% 
za sil. elektřinu nebo plyn. Jsou však i případy, 
že domácnost ušetří i více…

Součástí celé služby je administrativní ser-
vis, což znamená, že veškeré podmínky smlou-
vy na dva roky za jednotlivé občany vyřídí s ví-

tězem e-aukce, právě pořadatelská společnost 
eCentre, a. s.
Veškeré informace občané získají na Kon-
taktním místě

Chtějí-li se občané zapojit do e-Aukce, je 
třeba:
•  uzavřít zmocňující smlouvu s pořadatelskou 

společností eCENTRE, a.s. (kde se doplňuje 
například spojovací číslo SIPO, tel. apod., )

•  přinést (zaslat) kopii smlouvy se stávajícím 
dodavatelem elektřiny / zemního plynu, včet-
ně všech dodatků a všeobecných obchodních 
podmínek

•  přinést (zaslat) kopii ročního vyúčtování ener-
gií

Příjem podkladů do e-aukce pro občany 
Plesné není omezen, čím dříve se domácnost 
do aukce zapojí, tím dříve může přejít k lev-
nějšímu dodavateli a ušetřit náklady za ener-
gie.

Informaci pro Pleso a jeho čtenáře poskytl 
Zdeněk Svoboda 

Hrabek 189, Plesná 
tel. 736 628 269

Plesenští se mohou zapojit do e-Aukce 
pro domácnosti a ušetřit i tisíce na elektřině a plynu

Městská policie
Městská policie zve 
na prázdninové akce 
na dětské dopravní hřiště
Ve dnech 14. července a 19. srpna zveme děti 
a širokou veřejnost na akce, které se budou ko-
nat na dětském dopravním hřišti na ulici Orebit-
ské v Ostravě-Přívoze vždy od 11:00 do 18:00 
hod.

Na tyto dny strážníci úseku prevence připra-
vují pro děti zajímavý program zahrnující:
 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. Dě-
tem, které nemají vlastní kolo či jiný „dopravní 
prostředek“, zapůjčíme zdarma kola, koloběž-
ky nebo odrážedla. Půjčujeme i bezpečnostní 
přilby. V případě nepříznivého počasí se akce 
nekonají.

Městská policie zve na 
XVI. Mezinárodní setkání 
jízdních policií

V Komenského sadech se 31. srpna 2013 
od 12:30 hod. koná XVI. ročník Mezinárodní-
ho setkání jízdních policií. 

Již po šestnácté se zástupci jízdních policií 
z celé České republiky i ze zahraničí setkají 
v Ostravě, aby změřili své síly, předvedli spolu 
se svými čtyřnohými svěřenci dovednosti,  vy-

měnili si navzájem 
cenné zkušenosti. 
Pro širokou veřej-
nost je tato akce 
jedinečnou příle-
žitostí seznámit se 
blíže s prací stráž-
níků a policistů, 
kteří vykonávají 
službu v sedlech 
koní. 

Vstup na akci je 
bezplatný. 

e-aukce pro občany
Tato elektronická aukce pořádaná společností eCENTRE probíhá také pro úřady města Os-

travy, a pro mnohé obce. Dají se takovým způsobem ušetřit náklady na energie (plyn, elektřinu) 
- až 30%. Pro plesenské občany by tato aukce (v případě zájmu občanů) byla uspořádána v pod-
zimních měsících tohoto roku. O všem budete včas informováni. 

Ing. Jan Bochňák, 
starosta



červen 20134 PLESO

Městská policie
Městská policie zve 
v červnu na bezplatný kurz 
pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná 
se ve středu 26. června 2013 od 16:00 hodin 
na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.

Červnové téma setkání s občany nese název 
(Ne)bezpečný internet. Hovořit se bude o ne-
bezpečí skrývajícím se na internetu, o rizicích 
sociálních sítí, seznamování se přes internet, 
chatování, kyberšikaně, kybergroomingu. 
Účastníci kurzu se dozvědí, jak možná rizika 
při využívání informačních a komunikačních 
technologií minimalizovat, jak se nestat obětí 
počítačové kriminality.

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeo-
brana a i tentokrát bude připraven dětský kou-
tek pro děti účastníků kurzu.

Připomínáme, že je vhodné si s sebou při-
nést sportovní oblečení (pro výuku sebeobra-
ny), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické 
potřeby (možnost využití sprchy po sebeobra-
ně). Sportovní obuv není třeba, výuka základů 
sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 
599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím 
elektronické pošty na adrese:
info@ mpostrava.cz

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat. 
Těšíme se na všechny zájemce z řad veřejnosti.

Městská policie zve na XV. 
ročník Setkání pěstounů 
psů z třebovického útulku

V sobotu 22. června 2013 se od 9:00 hodin 
v areálu útulku pro nalezené psy v Ostravě-
Třebovicích uskuteční v pořadí již XV. Setkání 
pěstounů psů z třebovického útulku. 

Majitelé a pěstouni pejsků mají jako kaž-
doročně možnost předvést své dovednosti a ši-
kovnost v soutěžních disciplínách o Útulkového 
krasavce, Třebovického šikulu, Nejkrásnější-
ho juniora a Nejkrásnějšího veterána a vyhrát 
spousty zajímavých a zejména pro pejsky lá-
kavých cen. Návštěvníci pak svými hlasy sami 
rozhodnou, který ze čtyřnohých účastníků zís-
ká Cenu diváků. 

Všichni pěstouni a majitelé psů z třebovic-
kého útulku, kteří se chtějí tohoto setkání zú-
častnit, se mohou přihlásit telefonicky na čísle 
596 967 288 nebo prostřednictvím elektronické 
pošty na adrese utulek@mpostrava.cz nebo 
také osobně v útulku. 

Prezentace účastníků se uskuteční před za-
hájením samotných soutěží, od 8:00 do 9:00 
hodin.

Pro návštěvníky je připraven bohatý pro-
gram. Vstup na akci je zdarma. Těšíme se 
na všechny účastníky i návštěvníky.

V Plesné bydlíme 13. rok, pozemek tu máme 
už 15 let. Ještě déle se tu ovšem hovoří o splaš-
kové kanalizaci, jak bude konečně vybudována. 
Slibem nezarmoutíš, je nejen od té doby heslo 

komunálních ostravských politiků na magis-
trátu. A tak se slibuje a slibuje, tu s odkazem 
na podporu z ministerstva životního prostředí, 
tu s odkazem na Evropské fondy, tu s odkazem 
na případnou rozpočtovou rezervu města, která 
ale byla prozatím vždy využita jinak. A dnes už 
rezervy nemáme.

EU prý nemůže dávat peníze na kanaliza-
ci v Ostravě, protože existuje smlouva OVAK 
s francouzskou soukromou firmou o jejím pro-
vozování, která končí až roku 2023. Až pak by 
mohly připadat v úvahu  dotace, jinak by šlo 
o zakázanou veřejnou podporu. Je zajímavé, že 
stejná EU současně penězi podporuje třeba mo-
dernizaci a provoz soukromého pivovaru Svi-
jany. Z přislíbených 107 milionů Kč už stačil 
vyčerpat 51 milionů. Proč pivo ano a splašky 
ne, toť otázka. 

A domů v Plesné přibývá a cena prací i pro-
jekt bobtná. Na odkanalizování Plesné je počí-
táno s částkou 186 až 200 mil. Kč. Už to vypa-
dalo nadějně, když kanalizace dorazila alespoň 
částečně i do odlehlých částí města typu Polan-
ky nad Odrou či Krásného Pole, tehdy peníze 
z tzv. ekomiliardy. Ale skutek v Plesné opět 
utek, stejně jako dokončení kanalizace ve zmí-
něných dvou obvodech. Kam, to nikdo neví.

Pokud se provádí kanalizace v dalších ob-
vodech Ostravy, jako třeba Muglinově, pak má 
Plesná štěstí i smůlu zároveň. Je to jen z důvodu 
důlních poškození a poddolování, vše se platí 
z ministerstva životního prostředí. Poddolováni 
nejsme, ale zase na druhou stranu nic nedosta-
neme.

Aby občanstvo bylo vrchností udržováno 
v permanentním napětí a naději - která, jak 
známo, umírá poslední - objevili se již několi-
krát u nás zeměměřiči. Vzpomenuv známé pís-
ně skupiny Plavci jsem jim vždy ochotně s jis-
krou v oku zpřístupnil pozemek a označil místo 
napojení, které důležitě zanesli do svých map. 
Pokývali hlavami, nasedli do terénního vozu 
a byli pryč. Vědom si jejich opakovaných ná-
vštěv, povzdechl jsem si - špatně jsi si, chlapče, 

vybral povolání. Ano, měl jsem taky chtít, aby 
ze mě zeměměřič byl. Mohl jsem mít zajištěnu 
práci na dlouhá léta planých politických slibů 
komunálních celebrit napříč politickým spekt-

rem. Na vzduchu, v přírodě. Jen lidé při 
ní občas otravně mrmlají, kdo že jim to 
tam zase leze a proč zase měří totéž. Ale 
každá práce má své stinné stránky, určitě 
bych si zvykl.

Na co si ovšem nezvyknu a zvykat 
nechci, je mrhání mými penězi daňového 
poplatníka. To, které opakovanou šaškár-
nou magistrát v Plesné předvádí. Teď už 
nemám na mysli jen neustálé přepracová-
vání dokumentace, opakované posouvání 
platností stavebního povolení a usměvavé 
chlapce s teodolity a mapami, navštěvu-
jící v nekončícím seriálu občany Plesné. 
Mám na mysli všechny ty opakovaně 
nanejvýš nutné výdaje a priority typu 

nákupu kulturního domu, divadla, kina, stadi-
onu, kluziště, koupaliště, výstavby haly, rekon-
strukce tribuny, zázemí, techniky, oplocení atd. 
atd. atd. Plus samozřejmě zpackané akce typu 
propadající se dlažby draze rekonstruovaného 
centrálního náměstí nad novým podzemním 
kolektorem, divné nákupy techniky a zvláštní 
zakázky, šetřené tu a tam do ztracena policií.

V současnosti Ostrava nákladně rekonstru-
uje jeden takový sportovní stánek, Vítkovic-
ký stadion. Pro koho a proč je záhadou, když 
kromě Zlaté tretry se tam prakticky nic nedě-
je. Za stovky milionů samozřejmě, když před-
tím už stál podobné peníze jeho nákup a první 
fáze rekonstrukce. Po 20. květnu 2013 už víme, 
že Plesná může na kanalizaci nadlouho zapo-
menout. Ostravští zastupitelé odhlasovali 114 
milionů, za něž koupí od krachující soukromé 
firmy FC Baník stadion Bazaly se zázemím. Co 
na tom, že jde o soukromý subjekt, jehož krach 
se jen oddálí. Co na tom, že objekt nesplňuje 
požadavky nejvyšší ligy a má jen končící vý-
jimku. Co na tom, že primátor byl nejprve proti 
a pak záhadně otočil. Co na tom, že návrh byl 
nejprve zastupiteli těsně zamítnut, aby se pak 
po přestávce znovu sešli, revokovali hlasová-
ní a těsnou většinou ho přijali. Občan to přece 
pochopí a pro svůj Baníček rád udělá. A pokud 
nepochopí, lze mu říci již proslulé: "Baník ...!". 
Ostatně může si je opakovaně říkat i sám, krá-
čeje po rozbitých chodnících či kupuje letos 
opět zdraženou jízdenku MHD. Protože ať už 
bude následovat demolice nebo rekonstrukce 
Bazalů, vždy to zaplatíme všichni z městské 
kasy. A to bude zákonitě chybět jinde. Na něco 
holt prachy jsou. 

Tak si „zodpovědní politici“ představují 
hospodaření s našimi penězi, tak si představu-
jí priority pro své občany. Napříč politickým 
spektrem. Rádi přece vidíte naši věrchušku, jak 
pózuje v novinách s kanonýrem Milanem Ba-
rošem. To si přece nechcete nechat vzít, viďte? 

Ing. Radovan Burkovič, 
Plesná-Žižkov

Kanalizace v Plesné dostala 
další gól. Podle mne z ofsajdu.

Kdy se Plesná dočká kanalizace?
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Hasiči informují
Sbor dobrovolných hasičů v Plesné zve ob-

čany a příznivce hasičského sportu na hasičské 
soutěže v naší obci, a to následovně:
22. 6. 2013 (sobota) v 9 hod.
za hasičskou zbrojnicí na hasičskou soutěž mla-
dých hasičů ,,Ostravská liga“

22. 6. 2013 ( sobota) v 15 hod.
u hasičské zbrojnice na hasičskou soutěž mužů 
a žen ,,O putovní pohár memoriál Jaroslava 
Antoše“

Tyto hasičské soutěže proběhnou za každého 
počasí. O bohaté občerstvení a zážitek z mož-
ných výher našich družstev Vás srdečně zvou 
místní hasiči.

Zájezd na svatý Hostýn
Členové našeho sboru spolu s členy okolních 

sborů a občany Plesné se zúčastnili v sobotu 
27.  4. 2013 jednodenního zájezdu na svatý Ho-
stýn u příležitosti svátku sv. Floriána.

V bazilice panny Marie se konala mše sva-
tá za všechny hasiče. Při této oslavě se sešlo 
celkem v průvodu 105 hasičů s prapory svých 
sborů a mnoho dalších hasičů ve stejnokrojích 
i v civilu z celé české republiky.

Na zpáteční cestě domů jsme se zastavi-
li v městě Kroměříž, prošli město a krásnou 
okrasnou zahradu a vyrazili zpátky domů.

Naši mladí hasiči
Náš sbor má dvě družstva mladých hasičů, 

mladší a starší žáky.Tato družstva jsou zařazena 
do Ostravské ligy. S každým začátkem školní-
ho roku začíná sezona a s tím jsou spojeny tré-
ninky a sobotní dopoledne  jsou věnována zase 
soutěžím v okolních obcích města Ostravy. 

Letošní rok je opravdu úspěšný pro družstvo 
starších žáků, momentálně dosahují dobrých 
výsledků, umisťují se na předních místech.Oce-
nění jsou především medailemi, poháry a růz-
nými věcnými cenami, a to je pak velká radost 
z příjezdu zpět do hasičské zbrojnice.

Chtěla bych především poděkovat našim 
obětavým vedoucím - Michaele Košařové, ve-
liteli sboru Petru Bajgerovi a také instruktorům 
Janu Jeřábkovi a Dominiku Petrovičovi, kteří je 
připravují na soutěže.

Činnost členů opravdu 
nespí…

Už je tomu půl roku a členové sboru toho 
udělali hodně: nejprve to začalo hasičským 
a maškarním plesem, pak účast členů na Vý-
ročních valných hromadách okolních sborů, 
následoval sběr šrotu, zájezd na svatý Hostýn, 
smažení vaječiny, stavění májky v obci a pomoc 
při obecní akci Májová Plesná.

V sobotu 4. 5. 2013 jsme se zúčastnili setká-
ní praporů sborů města Ostravy v SDH Šenov.

Ve dnech 18. -19. 5. u příležitosti 120 let sbo-
ru Krásné Pole se naši členové sboru zúčastnili 
výroční schůze a mše svaté v kostele v Krás-
ném Poli.

Nejen členové sboru jsou činní, ale i zása-
hová jednotka je vždy připravena k výjezdu a  
také pomáhá na požádání např. při doplňování 
vody do kádí při soutěžích a nedávno doplňova-
li vodu do parní lokomotivy v Ostravě Svinově.

A ještě nás čeká spousta práce při ak-
cích a soutěžích: všem členům předem děkuji 
za dobrovolnou aktivitu.

Za SDH Benková Jana,
jednatelka sboru

Plesenští hasiči

Cyklisticko-vodácké akce
pořádané DDM

tělocvična Plesná
Máme pár posledních volných míst !!!

Info: gackova@centrum.cz, tel. 725 037 083

místo věk termín cena
Jižní Čechy – Jemčina 
u Jindřichova Hradce 13 - 15 let 10.-17. 8. 2013 3.600,- Kč

Jižní Čechy – Jemčina 
u Jindřichova Hradce 10 - 13 let 24.-31. 8. 2013 3.600,- Kč

Berounka a Křivoklátsko 15 - 18 let 20.-27. 7. 2013 4.300,- Kč

Myslivecké sdružení Děhylov, o.s. letos slaví 
50 let od svého vzniku. Bylo založeno 30. červ-
na 1963 sloučením obcí Plesná, Dobroslavice 
a Děhylov. Úředně bylo nazváno po několika 
předchozích rušných schůzích MS Děhylov, 
protože v obci Děhylov bylo tehdy nejvíce polní 
honitby. Čítalo 30 řádných členů a hospodařilo 
na 1600 hektarech honebních pozemků. Po při-
jetí zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., kdy 
muselo ještě vzniknout honební společenstvo, 
se k našemu sdružení přičlenily ještě dvě obce, 
Martinov a část Pustkovce. Současně tedy mys-
livecky hospodaříme v pěti obcích o celkové 
výměře cca 1810 hektarů smíšené honitby pol-
ní, lesní a vodní. A máme ve sdružení 30 členů.

Již několik let se potýkáme s úbytkem drobné 
zvěře (zajíce polního, králíka divokého, bažanta 

obecného, koropt-
ve polní a křepelky 
polní). Tato zvěř se 
v naší honitbě již asi 
10 let, některá i 20 
let neloví a naopak 
se ji snažíme uměle 

vysazovat do přírody. V honitbě nám přibývá 
přemnožené černé zvěře, tedy divokých prasat, 
kterých ročně lovíme okolo asi 30 kusů. K tako-
vým změnám ve volné přírodě dochází s největ-
ší pravděpodobností vlivem dotované monokul-
tury na polích, celorepublikově je zde převážně 
vysazována řepka olejná a GMO kukuřice, což 
je ráj pro černou zvěř. 

V souvislosti s oslavami 50 let vzniku MS 
Děhylov pořádáme na naší myslivecké chatě 
v Děhylově i letos v sobotu dne 29. června 
2013 od 13:00 hod. tradiční srnčí hody pro ve-
řejnost s doprovodným programem: od 14:00 
hod. ukázky sokolnictví, expozice trofejí, fotek 
a pak následně ukázka výcviku loveckých psů. 
Na tuto akci srdečně zveme naše spoluobčany.

Roman Rajský, 
předseda MS Děhylov, o.s.

Myslivci 
informují
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V minulém roce jsem si v Plese četl o sérii 
vloupání do rodinných domů v naší obci, a to 
dokonce za bílého dne! Drzost zlodějů dnes 
nemá žádné hranice a nutí poctivé lidi k neu-
stálému přizpůsobování se rizikům, jimž jsme 
v běžném životě vystaveni. 

Rizika…
Této skutečnosti využívají pojišťovny, které 

s rizikem pracují a nabízejí na trhu produkty, 
kompenzující následky škod, vzniklých z těch-
to rizik. Rizika, která nás ohrožují, mohou 
být různého druhu – již zmíněné riziko ško-
dy na majetku, riziko přírodních živlů, rizi-
ko ohrožení života a zdraví, riziko finančních 
ztrát- a jistě bychom vymysleli mnoho dalších 
rizik. Člověk tak musí počítat také s výdaji, kte-
ré slouží k zaplacení ochrany proti některým ri-
zikům, jichž se nejvíce obává (částka se nazývá 
pojistné.

Právě problematikou pojištění se chci za-
bývat v seriálu nazvaném Žijeme s rizikem… 
protože klienti pojišťoven často zbytečně při-
cházejí o peníze kvůli neznalosti principů pojiš-
tění a konkrétních pojistných podmínek daného 
produktu. 

Každý, kdo s vámi sjedná pojistnou smlou-

vu, musí mít k této činnosti povolení České ná-
rodní banky a je tzv. registrovaným subjektem 
s přiděleným registračním číslem. Toto číslo 
musí být ve smlouvě uvedeno a klient si může 
registraci zprostředkovatele ověřit na webu 
www.cnb.cz v sekci Dohled a regulace v menu 
Seznamy a evidence.

Kolik zaplatíme za podpis smlouvy…
Stává se, že klienti jsou přesvědčeni novým 

poradcem o nevýhodnosti stávající smlouvy 
a vhodnosti jejího nahrazení novou, „lepší“ 
smlouvou. Pokud mají ve stávající smlouvě 
(týká se smluv životního pojištění) nastavenou 
i spořicí (investiční) složku, může pro ně být 
tato změna dosti ztrátová, jelikož musí na novou 
smlouvu opět splatit pojišťovně celé obchodní 
náklady. Efekt z takového nahrazení smlouvy 
životního pojištění musí tedy dostatečně kom-
penzovat tyto nové obchodní náklady. 

Sami si můžete přibližně spočítat, kolik činí 
obchodní náklady na sjednání smlouvy majet-
kového nebo životního pojištění podle následu-
jících vztahů:
•  Majetkové pojištění ‒ obchodní náklady = 

cca 18-25% z pojistného x doba pojištění
•  Životní pojištění ‒ obchodní náklady = cca 

Žijeme s rizikem … Jak funguje pojišťování?
20-24 měsíčních splátek za dobu pojištění

Pozn.: Z obchodních nákladů hradí pojišťov-
na přímé náklady na prodej produktu (náklady 
celé obchodní sítě + příspěvek na reklamu)

Nutno zdůraznit, že nic neušetříte, pokud si 
myslíte, že uzavřete Vaši smlouvu na přepážce 
vybrané pojišťovny. V tomto oboru se důsledně 
dodržuje cenová a provizní politika. Uzavřením 
smlouvy na přepážce tudíž dáte vydělat něco 
přepážkové pracovnici a z větší části necháte 
provizi dané pojišťovně. Z tohoto pohledu je 
tedy výhodnější vybrat si na trhu „svého“ po-
radce, který je nastavenými podmínkami nucen 
být silně proklientsky orientován a jeho přidaná 
hodnota sjednané smlouvy je pro klienta mnoh-
dy vyšší než „anonymně“ sjednaná smlouva 
na přepážce nebo s neznámým poradcem „z uli-
ce“. Váš poradce by Vám měl umět poradit, jak 
správně pojištění sjednat a také jak správně po-
stupovat při likvidaci pojistné události. 

Dnes jsme si vysvětlili, kdo nás může pojistit 
a jaké obchodní poplatky zaplatíme pojišťovně 
za sjednané pojištění. Příště si rozebereme, jak 
správně pojistit rodinný dům, byt a domácnost. 

Tomáš Světlý

V mnoha domácnos-
tech se k vaření používá 
propan-butan, který má 
jiné vlastnosti než zem-
ní plyn. Sestava tohoto 
vyhrazeného plynového 
zařízení se nazývá jed-
noduchá tlaková stanice 
na PB v domácnosti.

Připomeňme si po-
kyny k provozu této jednoduché tlakové stani-
ce na PB včetně charakteristiky obou používa-
ných zkapalněných topných plynů:
 Zkapalněný topný plyn je nejedovatý, 

avšak ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou 
směs. Nedokonalým spalováním mohou vzni-
kat spaliny s jedovatým, životu nebezpečným  
obsahem, (CO) oxidem uhelnatým. 
 Propan-butan je těžší než vzduch. Při úni-

ku klesá k zemi a zaplavuje prostory pod úrovní 
terénu. Proto je zakázáno ukládat a skladovat 
plné i prázdné láhve ve sklepních místnos-
tech, v místnostech, kde se spí, v koupelnách, 
ve spížích nebo na místech, kde se přechovávají 
potraviny, na schodištích, půdách, v garážích, 
v prostorách vytápěných nebo osvětlovaných 
otevřeným ohněm, nebo kde by mohl plyn přijít 
do styku s jinou hořlavinou.
 Při úniku plynu, prozrazujícím se charak-

teristickým zápachem (podobným česneku), je 
nutno ihned uzavřít láhvový ventil, zhasnout 
všechna otevřená světla, oheň a účinně vyvě-
trat průvanem. Nepoužívat (vypnout) veškeré 
zdroje jiskření (vypínače, zvonky, telefony 

Jednoduchá tlaková stanice na propan-butan
apod.).
 Kontrolu těsnosti spojů, kohoutů apod. 

smí spotřebitel provádět čichem nebo potře-
ním těchto míst pěnotvorným roztokem (např. 
Jarem s vodou). Je zakázáno provádět zkoušku 
těsnosti otevřeným ohněm nebo zápalkou.
 Pracovní láhve lze používat pouze ve sto-

jaté poloze. Nesmí být pokládány. Vývin (od-

pařování) plynu nesmí být urychlován zahřívá-
ním láhve žádným způsobem.
 Při výměně vyprázdněné láhve za novou, 

kdy lze předpokládat zvýšené možné nebez-
pečí úniku plynu, je nutno předem odstranit 
veškeré možné zdroje iniciace výbuchu nebo 
požáru.

Pavel Martiník

Náčrt jednoduché tlakové stanice.

Charakteristika 
zkapalněných 
topných plynů

propan 
(C3 H8)

butan 
(C4 H10)

výhřevnost 11 080 kcal/m3 10 930 kcal/m3

zápalná teplota 460° C 430° C
bod varu - 42,1° C - 5° C
spodní mez výbušnosti 2,1 % 1,5 %
horní mez výbušnosti 10,1 % 8,4 %
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Dlouho očekávané jaro konečně přišlo a tak 
jsme se s dětmi vydali na procházku. Povídání 
o vodě jsme oživili vycházkou kolem řeky Opa-
vy.K řece jsme prošli po naučné stezce rezerva-
cí Turkov, kde jsme mohli obdivovat jarní kvě-
tiny a také divoké kachny. Cestou kolem řeky 
děti pozorovaly, jak rychle plyne voda, jakou 
má barvu a mluvili jsme i o nebezpečí, které 
řeka skrývá. Starší děti zvládly ještě procházku 
kolem rybníku Štěpán, kde pozorovaly labutě 
a jiné vodní ptactvo. 

Další pěknou akcí byla návštěva psího útul-
ku v Třebovicích. Při prohlídce kotců s opuště-
nými pejsky jsme neslyšeli vlastního slova, ale 
nejsmutnější byli psi, kteří neštěkali a jen se 
na nás upřeně dívali. Velice zajímavé bylo poví-
dání s pracovníkem, který odchytává psy a jiná 
zvířata. Prohlédli jsme si odchytový vůz a ná-
činí pro odchyt a dozvěděli se, jak taková akce 
probíhá. Pak jsme ještě navštívili veterinární 
ordinaci, pohladili si štěňátko, děti si se zájmem 
vyzkoušely, jak funguje past na odchyt koček, 
a pak už byl čas vypravit se zpět do školky. 

Předškoláci navštívili stanici přírodovědců 
a ostatní děti prožily pěkné dopoledne v kera-
mice v DDM, kde si z hlíny vytvořily krásná 

sluníčka. Všichni dohromady jsme si také užili 
další skvělé dopoledne v domě dětí, tentokrát 
v tělocvičně při různých hrách, překonávání 
překážek a také úžasných pohádkách. 

Nezapomněli jsme samozřejmě na mamin-
ky. Den matek jsme oslavili společnou besídkou 
na školní zahradě, kde se vystřídaly obě třídy 
se svým programem. Děti předvedly básničky, 
písničky, cvičení a divadelní představení a do-
kázaly tak nejen maminkám, co všechno se na-
učily. Maminky pak jistě potěšily i vlastnoruč-
ně vytvořeným přáníčkem a dárečkem.

Spousta akcí nás ještě čeká, např. exkurze 
do Dopravního podniku, dopravní hřiště, ná-
vštěva ZOO a také výlet. Konec školního roku 
bude opět ve znamení loučení s našimi předško-
láky. Děkujeme rodičům za spolupráci, přejeme 
pěkné léto a dětem krásné prázdniny.

Vladimíra Macečková, 
ředitelka MŠ

Naše mateřská 
škola na jaře

Tisková zpráva ze dne 7. května 2013
Firem zaměřujících se na prodej na tzv. 

„předváděcích akcích“, akcích, které se ko-
nají mimo vlastní provozovnu prodávajícího, 
je celá řada. Cílovou skupinu tvoří zejména 
senioři.

Velký počet poškozených seniorů v porad-
nách Sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska potvrzuje, že předváděcí prodejní 
akce patří stále k nejproblematičtějším for-
mám prodeje v celé České republice.

V současné době jde do kin film Šmejdi, 
dokument který realisticky zobrazuje prakti-
ky prodejců na předváděcích akcích. Sdružení 
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska vítá kaž-
dou iniciativu, která upozorní na manipulace, 
nátlak, ponižování a až vyloženě agresivní 
chování prodejců vůči seniorům. Zvláště vítá-
me petiční akci, která v souvislosti s touto pro-
blematikou vznikla. Petice vyzývá vládu a zá-
konodárce, aby zabránili nemorálnímu jednání 
vůči seniorům na předváděcích akcích a přijali 
potřebná opatření. Pod petici proti šmejdům 
a za zvýšení ochrany seniorů při nekalém 
předváděcím a podomním prodeji se podepsali 
všichni naši pracovníci. Abychom tuto akci ma-
ximálně podpořili, rozhodli jsme se v rámci na-
šich stálých poraden v Ostravě a Bohumíně zří-
dit petiční místa, kde od pondělí 13. května až 
do skončení fáze sběru podpisů, pravděpodobně 
do konce června, mohou všichni lidé, jimž stá-
vající situace není lhostejná, připojit svůj pod-
pis. Petice bude k dispozici také v rámci všech 
výjezdních poraden Sdružení obrany spotře-
bitelů Moravy a Slezska. Adresy a otevírací 
doby jednotlivých poraden jsou k dispozici na 
www.sos-msk.cz . Veškeré podpisy se zavazu-
jeme předat petičnímu výboru. 

Protože nejlepším způsobem, jak nepod-
lehnout těmto praktikám, je na podobné akce 
vůbec nejezdit, věnuje Sdružení obrany spo-
třebitelů Moravy a Slezska pozornost zejména 
prevenci a varování před těmito akcemi. V le-
tošním roce probíhá v městech Moravy a Slez-

ska cyklus přednášek ve spolupráci s Českou 
obchodní inspekcí, inspektorát Moravskoslez-
ského a Olomouckého kraje a městskými úřady 
na téma „Ochrana seniorů při předváděcích ak-
cích a podomním prodeji“. 

Sdružení obrany spotřebitelů dále upozor-
ňuje, že problematický není jen způsob prode-
je a chování prodejců při samotné předváděcí 
akci, ale záludnosti se mnohdy skrývají v textu 
smluv, které senioři na předváděcích akcích po-
depisují, často aniž by měli možnost si smlouvu 
přečíst, či jejímu obsahu porozumět.

Smlouvy jsou často formulovány tak, aby 
vyvolaly u spotřebitelů dojem, že je od takové-
to smlouvy nemožné či nevýhodné v zákonné 
lhůtě 14 dnů odstoupit. SOS MaS zaslalo řadě 
z těchto firem výzvu ke zdržení se protiprávní-
ho jednání, či podalo podnět dozorovým orgá-
nům. U dvou společností jsme shledali situaci 
natolik závažnou, že jsme přistoupili k podání 
žaloby k soudu, konkrétně se jedná o společ-
nost BECK EUROPE s.r.o., dříve vystupující 
pod obchodním názvem BECK CZECH, s.r.o.  
a Reklamní společnost SENIOR s. r. o.. 

Při této příležitosti bychom spotřebitele rádi 
upozornili na praktiky firmy Petr Jurečka, J+P 
INTERNATIONAL z Olomouce, která se zabý-
vá podomním prodejem olejových kamen. Další 
problematickou společností, která v současnosti 
pořádá své akce v Moravskoslezském kraji, je 
firma ATASCADERO s. r. o. z Pardubic.

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska
Tel./fax:  596 111 252, mobil 608 722 582
Marcela Reichelová (předsedkyně sdružení)
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584
Sídlo:
Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA
E-mail: ostrava@sos-msk.cz
Poradní dny Ostrava:
Po: 13 - 17 hod. Út: 14 - 17 hod. Čt: 9 - 12 hod.
E-mail pro spotřebitelské dotazy:
poradna@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska

Školská a kulturní komise při MOb Ostrava - Plesná společně se Sokolem 
Plesná zve děti a jejich rodiče na Dětský den, který je letos pojat jako 

přivítání prázdnin.
Bude zahájen v neděli 30. června od 15 hodin na hřišti

Sokola Plesná na Žižkově.
Pro děti bude připraven bohatý program s různými soutěžemi, naplánováno 
je také loutkové divadlo. Děti dostanou nápoj, špekáčky, které si budou moci 

opéct na ohni, a spoustu sladkostí u všech soutěží. Pro dospělé bude v provozu 
Hospůdka na hřišti.

Už dopoledne od 10 hodin bude na cyklostezce u hájenky uspořádán závod 
na kolečkových bruslích.

Neváhejte a přijďte všichni s námi přivítat prázdniny !!!

PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN - POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
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TJ Sokol Plesná 

18. ročník Vesnických sportovních her
soutěž o nejsportovnější obec v okolí

Čtvrtou soutěž v badmintonu pořádala 
Plesná v tělocvičně DDM a opět se zhostila 
svého úkolu na jedničku. Jediný malý zádrhel 
nastal po odstoupení družstva Pusté Polomi (je-
den z dvoučlenného týmu musel na odpolední), 
narušil se tím systém rozlosovaných zápasů.

Rostoucí popularita badmintonu se projevila 
na kvalitě předváděné hry. Potěšilo několikaná-
sobné zastoupení něžného pohlaví. Suverénně 
turnaj opět vyhrála Plesná ve složení Marek 
Václavík, Jan Benbenek, Václav Benbenek, ale 
na dalších místech se tvrdě bojovalo. Nakonec 
se na druhé místo dostalo Krásné Pole před 
Dolní Lhotu. Neúčastnily se Těškovice.

Musíme poděkovat Globusu, který dodal 
ceny pro vítězná družstva.

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

Plesná se po čtvrté soutěži díky vítězství 
vyhoupla na průběžné druhé místo s 28 body 
za první Vřesinou s 33 body a před třetí Velkou 
Polomí s 26 body.

Pátou soutěží byl přespolní běh v Těškovi-
cích. Těžká trať prověřila síly zúčastněných, 
snad jen vítězný Viktor Klos z Horní Lhoty 
neměl s její obtížností problém a jeho náskok 
v cíli je obdivuhodný. Obdiv a uznání ale za-
slouží výkony všech, kteří na trať nejenom 
vyběhli, ale také úspěšně dorazili do cíle. Bylo 
mezi nimi i družstvo Plesné, které po loňském 
vynikajícím třetím místě letos skončilo šesté 

kvůli zdravotním problémům Václava Benben-
ka (doběhl 25. z 31 účastníků). Dalšími plesen-
skými závodníky byli Jan Benbenek (výborné 
páté místo) a Marek Václavík (18. místo).

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

Celkové výsledky obcí po 5. soutěži:
  1. Vřesina ................................. 36 b.
  2. Velká Polom ......................... 36 b.
  3. Horní Lhota .......................... 34 b.
  4. Plesná ................................... 33 b.
  5. Krásné Pole .......................... 29 b.
  6. Dolní Lhota .......................... 23 b.
  7. Dobroslavice ........................ 23 b.
  8. Pustá Polom .......................... 21 b.
  9. Těškovice.............................. 19 b.
10. Hlubočec ...............................16 b.

V celkových výsledcích se soutěž vyrovnala 
a zdramatizovala. 25. května ve Vřesině na ven-
kovních kurtech měl proběhnout volejbalový 
turnaj, ale kvůli špatnému počasí byl po několi-
ka zápasech zrušen a zatím není jistý náhradní 
termín, je možné, že se soutěž odehraje na pod-
zim v tělocvičně. Nejbližší soutěží bude turnaj 
v nohejbalu 22. června v Horní Lhotě. Po prázd-
ninách budeme pokračovat lukostřelbou.

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

Vladimír Mach

V sobotu 11. 5. se v herně Sokola Brno ko-
naly přebory České obce sokolské staršího 
žactva ve stolním tenise. Náš Sokol, ač nemá 
oddíl stolního tenisu, měl přesto na těchto pře-
borech zastoupení. Sestry Kristýna a Markéta 
Synkovy se rozhodly protentokrát nehrát pod 
vlajkou Sokola Děhylov, ale nastoupily za Sokol 
své rodné obce a reprezentovaly jej na výbor-
nou. V jednotlivcích sice Markéta nepostoupi-
la ze základní skupiny, kde byly nad její síly 
hráčky ze Sokola Plzeň a Sokola České Budě-
jovice, zato její sestra Kristýna potvrdila své 
kvality a skončila na stříbrném druhém místě, 
když od zlata ji dělil jeden míček. Ve finá-
le prohrála S Terezou Špatenkovou ze Sokola 
Plzeň 2:3, v pátém setu 11:13, když v průběhu 
utkání neproměnila 2 mečboly. Radost si ale 
holky spravily ve čtyřhře, kde ve finále pora-
zily stejným rozdílem, tedy 3:2, 13:11 v pátém 
setu, složený pár Tereza Špatenková – Barbora 
Hnátková (Sokol Plzeň a Sokol Vsetín) a zís-
kaly pro Sokol Plesná první zlato na tomto 
turnaji. Druhé zlato přidali ve smíšené čtyř-
hře Markéta Synková s Lukášem Veiglem ze 
Sokola Neředín, kteří turnaj vyhráli naprosto 
suverénním způsobem, když ve finále porazili 
pár Pechman, Špatenková ze Sokola Plzeň 3:0 
po setech 11:4, 11:5, 11:2. Další medaili, ten-
tokrát bronzovou, získali v mixu Kristýna 
s Ondřejem Muroněm ze Sokola Kateřinky, 
čímž zkompletovali naši sadu medailí na tomto 
turnaji.
Celkové výsledky:
Starší žáci:
1. Veigl Lukáš, Sokol Neředín - 2. Pechman 
Petr, Sokol Plzeň - 3. Valdyka Jakub, Sokol Pl-
zeň
Starší žákyně:
1. Špatenková Tereza, Sokol Plzeň - 2. Synková 
Kristýna, Sokol Plesná - 3. Hnátková Barbora, 
Sokol Vsetín
Čtyřhry:
1. Veigl/Soukup, Sokol Neředín - 2. Pechman/
Vladyka, Sokol Plzeň - 3. Muroň/Kadlčík, So-
kol Kateřinky/Sokol Neředín
1. Synková/Synková, Sokol Plesná - 2. Špaten-
ková/Hnátková, S. Plzeň/S. Vsetín, Šupková/
Pazderová, S. Brno/S. ČB
Smíšená čtyřhra:
1. Veigl/Synková M., S. Neředín/S. Plesná - 
2.Pechman/Špatenková, S. Plzeň - 3. Muroň/
Synková K., S. Kateřinky/S. Plesná

TJ Sokol Plesná uspořádal v sobotu 6. 4. 
2013 ve spolupráci s DDM Plesná turnaj „bad-

minton pro všechny“ v tělocvičně v Plesné. 
Turnaje, který byl hlavně určen pro rodiče 

a rodinné příslušníky, aby 
se mohli přesvědčit, jak se 
jejich ratolesti v badminto-
nu zlepšují, se zúčastnilo 
33 hráčů a hráček všech 
věkových kategorií. Po pěti 
hodinách úporných bojů, 
ve kterých nikdo nikomu 
nic nedaroval, zvítězily 
děti 30:29. Na konci turna-
je byli účastníci odměněni 
sladkostmi a věcnými ce-
nami, které zajistila firma 
MKsoft.

Václav Chyla

Zlaté přebory ČOS

Turnaj rodičů proti dětem v badmintonu
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Antonína Gavlase určitě zná většina plesen-
ských občanů – proslavil Plesnou ojedinělým, 
i v zahraničí známým Mezinárodním sochař-

ským sympo-
ziem, jehož 
některé sochy 
zdobí Plesnou 
– a věru, že 
nám je mnozí 
závidí.

A. Gavlas 
je všestran-
ný umělec, 
což i v roce 

svého životního jubilea potvrzuje mnohými 
výstavami: v současné době můžeme jeho vý-
stavu zhlédnout v Novém Jičíně v Nové gale-
rii Žerotínského zámku, která bude otevřena 
do 28. 7. 2013.

Již od studií na Masarykově univerzitě 
v Brně je jeho dílo ovlivněno poznáváním ji-
ných filozofií, uměleckých směrů, ale také stu-
diem a použitím různých způsobů technologií 
malby, např. ojedinělé a vzácné, málo používa-
né enkaustiky mající původ až ve starém Egyp-
tě.

Navštívíme-li kteroukoli jeho výstavu, ob-
klopí nás krása, povznášející klid, harmonie, 
pozitivní vztah k životu, bytí – a to vše nás ja-
koby unáší do výšin vesmíru prosvětlených jas-
nými a jemnými barvami jeho kompozic, neboť 
symbolika světla je v jeho tvorbě dominantní, 
projevuje se i v názvech děl a celých výstav.

Antonín Gavlas je však mnohem všestran-
nější umělec: na jeho výstavách můžeme obdi-

vovat nejen malby a díla tvořená technikou en-
kaustiky, ale i figurální kompozice, keramické 
reliéfy, grafiky, skleněné artefakty, smalty, také 
však vynikající fotografické koláže. Nezapře 
v sobě romantika, který vybízí diváka hledat 
a nalézat podobný pohled na svět tak, aby se 
spolu s umělcem oprostil od všeho přízemního, 
malého a malicherného a pohroužil se do snů 
o světě novém, plném světla, jasu a něžné krásy.

Kromě sochařského sympozia v Plesné za-
ložil i sympozium smaltu ve Vítkovicích, dříve 
organizoval nezinárodní výstavy Vox humana, 

vystavoval mnohokrát v ČR, ale také v Belgii, 
Anglii, Německu, Japonsku, Polsku, Sloven-
sku, Švýcarsku, USA.

Já znám Antonína Gavlase – Tonyho – 
od jeho čtrnácti let. Studenta věčně zasněného, 
s hlavou v oblacích, klidného, zádumčivého 
a hloubavého romantika, kterého měli všichni 
spolužáci i učitelé rádi. Jeho obrazy, reliéfy, 
celé jeho dílo je jakoby otiskem této citlivé, 
čisté, mnohdy těžce zkoušené, přesto láskyplné 
duše.

Šárka Hrdinová

Pozvánka na výstavu Antonína Gavlase

Vážení spoluobčané,
ti z Vás, kteří se kolem 

sebe trochu rozhlížejí, si nemohli nevšimnout 
v blízkosti centra obce stavby, která probíhá 
přibližně od loňského podzimu. Tuto stavbu 
provází celá řada mýtů a dohadů, které jsme se 
rozhodli touto cestou uvést na pravou míru.

Plesná je určitě příjemné a atraktivní místo 
k bydlení, které leží v dosahu MHD, a pracov-
ních příležitostí v okolí je rovněž asi o něco více 
než např. na Bruntálsku nebo Karvinsku. Ne-
znamená to však, že je to bydlení zcela idylické. 
Spoustu věcí zde postrádáme, např. kanalizaci, 
více chodníků, lepší řešení některých doprav-
ních situací, školu, trochu více rovinek, aby se 
člověk při jízdě na kole tak neudřel, a rozhodně 
také nějaké místo, kde si můžeme s rodinou, 
dětmi či přáteli posedět v nekuřáckém a příjem-
ném prostředí. Některé z nedostatků lze změ-
nit jen stěží, některé vůbec, ale některé změny 
k lepšímu jsou v naší moci. 

Proto jsme se rozhodli, že spojíme příjemné 
s užitečným a postavíme v centru obce neku-
řáckou, příjemnou provozovnu, která by měla 
plnit funkci kavárny, cukrárny a příležitostné 

vinárny. Bude se jmenovat „Plesenská kaf(r)
árna“ a pevně věříme, že se Vám tento záměr 
bude líbit jak po stránce funkcionality, tak 
po stránce architektonické. V přízemí plánuje-
me kavárnu s dobrými nápoji,  čerstvými peká-
renskými a cukrářskými výrobky a kapacitou 
cca 30 míst. V podzemních prostorech bychom 
chtěli mít sklep k občasnému  posezení u krbu 
a vínka. V 2NP pak bude menší společenská 
místnost asi pro 20 osob, která bude sloužit 
i jako dětská herna, aby si u nás mohli posedět 
i rodiče s dětmi či prarodiče s vnuky. Součástí 
komplexu bude vybavená kuchyň, která umožní 
pořádat soukromé oslavy či jiné akce. Prostorná 
terasa pro příjemné letní posezení vhodně dopl-
ňuje celý podnikatelský záměr.

Celá investice, která dosáhne několika mili-
ónů korun, je realizována ze soukromých úspor 
a úvěru. Na stavbu nebyly použity žádné dotace 

z veřejných zdrojů. Kdo někdy pracoval v této 
branži, ví, že ekonomická návratnost celé in-
vestice je jen velmi málo reálná, a ten, kdo se 
do toho přesto pustí, musí být do projektu fanda 
a nesmí přemýšlet, zda se to vyplatí.

O to víc bolí fakt, že určitá skupinka pod-
nikatelů a politiků z našeho městského obvodu 
chce tento projekt zdiskreditovat a nestydí se 
uchýlit i k anonymům a udáním. Asi měli tro-
chu lepší představu, jak tento pozemek „zhod-
notit“. Jsme si však naprosto jisti, že všechny 
organizace, na které autoři anonymů a udání 
svá nařčení zaslali, spatří záměr a postup pro-
deje obecního majetku, jakož i celý průběh vý-
stavby v souladu s právem i morálkou.

Vás, kteří tuto provozovnu vnímáte nebo 
budete vnímat jako pozitivní krok k zlepše-
ní života v obci, srdečně do Plesenské kaf(r)
árny zveme. Připravujeme pro Vás příjemné 
nekuřácké prostředí, vlídnou obsluhu, několik 
chuťovek k zakousnutí, dobré pití a celou řadu 
dalších výrobků a služeb, které budeme postup-
ně realizovat podle Vašeho zájmu, ohlasu a po-
třeb. Stavba by měla být dokončena koncem léta 
a tak se už na Vás moc těšíme, až si u nás dobře 
„pokafráte“. 

Vaše dotazy, připomínky i stížnosti nám 
můžete poslat na e-mail:

martina.ciompova@seznam.cz

Plesenská 
kafrárna
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pokračování na straně 11

Na kole po Route 66 napříč Amerikou (6.)

Z Oklahomy do Springfieldu v Missouri

27. 4. 2012
Ráno jsem se probudil jako vyměněný. Inu, 

není jak spaní ve stanu. Rychle jsem stan sba-
lil, abych se tu dlouho nemotal a v 7.45 jsem 
už uháněl k východu. Po chvíli jsem odbočil 
k bývalé pevnosti Fort Reno, založené při do-
bývání Západu k udržování pořádku ve vzta-
zích s domorodými Čejeny a Apači, což je 
řečeno značně eufemisticky - moji známí in-
diáni by to určitě viděli jinak - chytání a tres-
tání zlodějů dobytka apod. Podle obrázků ale 
boje s indiány byly velké a na denním pořádku. 
Sídlily tu trvale 9. a 10. kavalerie, zvané také 
"black", protože byly složeny z černochů. Pře-
chodně přicházely na pomoc i jiné kavalerie. 
I porážka 7. kavalerie gen. Custera, jak se o ní 
zpívá ve známém country písničce, je v míst-
ním minimuzeu zmíněna, přestože k ní došlo 
v Montaně. Protože mne indiáni od přečtení 
Posledního Mohykána v dávném dětství fas-
cinují, důkladně jsem si vše prohlédl, pročetl 
a nafotil.

Za 2. světové války tady byl zajatecký tá-
bor s více než 1300 Němci a pár Italy zajatými 
v severní Africe. Pracovali na farmách v okolí 
a také v pevnosti postavili kapli. 62 Němců, 
kteří zemřeli v zajateckých táborech v Okla-
homě, a 8 Italů z tábora v Herefordu v Texasu 
leží na místním hřbitůvku a jejich příbuzní zde 
každoročně přijíždějí a jsou přijímáni jako po-
slové míru. Pak asi do šedesátých let tady byla 
chovná stanice ušlechtilých koní. Jediný neo-
sedlaný kůň, vraník v pohřebním průvodu pre-
zidenta Kennedyho, pocházel rovněž odtud.

Vrátil jsem se asi 2 míle na původní tra-
su a po pěti mílích jsem projel městečkem El 

Reno, kde se natáčel film Rainman s Dustinem 
Hofmanem v roli autistického mladého muže; 
místní obyvatelé natáčení dodnes vnímají jako 
velkou událost.

A to už vjíždím do hlavního města státu 
Oklahoma stručně nazývaného Okla City. 
Nádherné moderní město s mnoha zajímavý-
mi stavbami, spousta škol. V centru je budova, 
kterou se v roce 1995 pokusil později odsou-
zený a v roce 2001 popravený Timothy  Ma-
cVeigh  vyhodit do povětří, přičemž zahynulo 
168 lidí, ale nepodařilo se mi tam dojet. Teď 
tam je muzeum a budova je opravena. Při vý-
jezdu z Okla City mne po několik mil provází 
les štíhlých, do nedohledné výšky se tyčících 
anténních stožárů, ukotvených téměř nevidi-
telnými lany a různě pospojovaných. Asi ně-
jaký globální strategický systém nebo něco 
kosmického. Zalesněnou krajinou dojíždím až 
do Edmontu, kde se ubytovávám. 

V motelu jsem večer našel v umyvadle asi 
3 až 4 cm velkého černého brouka, který se 
nemohl vyškrábat nahoru, tak jsem ho vrátil 
do přírody. V noci jsem se pak probudil, jak 
mne něco píchá do zad. A ejhle, pod trikem mi 
od ramen dolů utíká opět stejný brouk . Běží 
tak rychle, že se téměř nedá chytit. Zachoval 
jsem se ekologicky, vstal jsem z postele a vy-
hodil ho dveřmi živého do temné noci. Ráno 
ležel stejný brouk mrtvý u omšelé vany. Per-
sonál, Američané, z toho měl švandu. V indic-
kém motelu by se to asi nemohlo stát. V mo-
telu v Shamrocku, provozovaném postaršími 
Američany a obdobně zchátralém, mne nějaký 
brouk tak štípal do zátylku, s tím jsem tedy ne-
měl slitování. Dnes 82 mil, tedy 130 km.

28. 4. 2012
Dnes protivítr, z kopce do kopce. Skončil 

jsem v Chandleru, v motelu Lincoln, tvořeném 
malými bungalovy podél cesty, s lavičkami, 
takže jsem si v podvečer mohl sednout a pozo-
rovat okolí, západ slunce. V místním kutilském 
supermarketu opět prodávají vysloužilé dřevě-
né železniční pražce, ploché kameny, ideální 
na suché zídky a jiné použité komodity. Za-
myslel jsem se nad tím, proč jsem dnes ujel jen 
40 mil a v minulých dnech to bylo ještě horší. 
Je to jasné: večerní konzumace steaků a jiné 
těžké stravy vede k tomu, že můj organizmus 
musí v noci trávit, místo aby se věnoval odstra-
ňování mléčné kyseliny a jiných únavových 
zplodin. Okamžitě se rozhoduji: s tím bude 
konec, přecházím na fazole, zeleninu, ovoce.
29. 4. 2012

Vyrážím směr Tulsa, centrum ropné-
ho těžařství. Kývající se čerpadla mají lidé 
i na svých zahradách. Předpověď počasí hovoří 
o těžkých bouřkách a možných tornádech, ale 
věřím, že svůj příděl tornád si i s šesti obětmi 
Oklahoma vybrala již před těmi dvěma týdny. 
A skutečně mne to míjí, je krásně. Kolem stále 
přejetí a zahnívající hadi i rozmačkané želvy. 
Tulsu projíždím jen podle slunce a vlastní in-
tuice, Route 66 mi zcela zmizela. Ale po 4 mí-
lích cyklostezkou podél řeky přejíždím most 
a jsem opět na 66. Dnes 77 mil.
30. 4. 2012

Za slunečného, ale chladného počasí 
po noční bouřce vyrážím na sever. Jede se vý-
borně, ale to je tak vše. S větrem v zádech a jen 
mírnými kopci a sjezdy přijíždím do poslední-
ho města v Oklahomě, do Miami (nikoliv ale 
na Floridě). 97 mil, což je slušné.
1. 5. 2012

Tady se žádný svátek práce neslaví. Po 16 
mílích projíždím růžkem Kansasu, který asi 
po 15 mílích opět opouštím a vjíždím do stá-
tu Missouri. Po průjezdu městem Joplin se mi 
značení Route 66 ztrácí, jedu opět různě klika-
tě podle slunce – ještě že svítí - až se přece jen 
nakonec dostávám do městečka Karthage, kde 
už je opět Route 66. Předtím zabočuji do RV 
Parku, nevím přesně k čemu slouží, ale minul 
jsem jich cestou několik, vždy tam stojí kara-
vany, asi se tam dá pronajmout místo.na delší 
dobu. Na můj dotaz mne poslali ke "správcům", 
dost starým manželům, kteří už viditelně na to 
nestačí, vše zanedbané, rozlámané, ale mohl 
bych si tam postavit stan. Ale není se kde umýt 
a není  tady záchod. Ale byli, hlavně paní, ur-
čitě starší než já, viditelně potěšeni nenadálou 
návštěvou. Neustále se chtěla bavit o druhé 
světové válce, o zajatých Japoncích, kteří tam 
byli, bylo to její dětství . Dostal jsem pak náruč 
jablek a pár již trochu seschlých pomerančů, 
vodu a pomerančový prášek do vody. Po čichu 
přijíždím změtí frekventovaných křižujících Mapa USA s vyznačením trasy.
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se cest do Karthage. První motel dost dra-
hý, ale mají tu konečně počítač. Usmlouvám 
oproti předchozímu hostu slevu 5 $ (Ind píše 
do knihy hostů, že jsem příbuzný) a je v tom 
i snídaně, jdu nakoupit. V tom nemožném Wal 
Martu nemají pivo po kusech, jen celý karton 
6 plechovek. A vůbec: sortiment tady nabíze-
ných potravin mi ne zcela vyhovuje. Neexistu-
je tady tabulková čistá čokoláda coby skvělý 
zdroj energie, bílý jogurt se obtížně shání. Vše 
je zpracováno do nějakých krémů, vaflí, kru-
pek, „koblih“, rohlíčků a sladkých sendvičů 
apod. Tlustým Američanům objíždějícím pod-
le GPS (protože na dotaz ani většinou nevědí, 
kde vlastně jsou) auty samoobsluhy s neidenti-
fikovatelnými blafy to ale vyhovuje. Po prav-

dě je ale nutno poznamenat, že to je jen urči-
tá konzumní sorta lidí, v menších obcích lze 
běžně vidět obyvatele pracující kolem domků, 
sekající trávu, něco opravující apod.

Jdu jinde, kde na mne už čeká pěkně usma-
žené kuře (budu ho muset přihřát v mikro-
vlnnce). Dnes jen 50 km, ale zítra musím dojet 
do prvního Springfieldu (další je hlavní město 
státu Illinois). Ostatně města jménem Clinton 
jsou jen na mapě Route 66 asi 4 a podobně je 

tomu i s dalšími názvy.
Zajímavé je, že místní psi asi nikdy nevidě-

li cyklistu. Štěkají na mne ze zahrad, a pokud 
jsou volně, tak se za mnou ženou. Menší odhá-
ním za jízdy kopáním, před většími musím vy-
startovat, abych jim ujel a nemusel jim vrazit 
pěst do tlamy a počkat, až si pro něj páníček 
přijde. Celkem dnes 50 mil.
2. 5. 2012

V motelu v Karthage jsem poprvé zažil ot-
vírací okno. To bylo blaho si ho nechat v noci 
pootevřené (je na něm ale zvenku pevná hustá 
drátěná síť).

Když jsem ráno snídal, objevil se v jídelně 
muž se silničním kolem, které nesl z pokoje 
do auta. Hned jsme se dali do řeči. Byl to rov-

něž náruživý cyklista, který všude 
s sebou tahá kolo, profesí technik 
pečující o zdravotnickou techniku, 
automatizované systémy v růz-
ných provozech atd., takže objíždí 
celé USA a na kole ve volném čase 
jezdí po zajímavých místech. Při-
šel pak za mnou ještě na pokoj se 
rozloučit, vyfotili jsme se, dal mi 
vizitku a adresu na cykloobchod 
svého synovce v městě Rolla, kte-
rým budu projíždět.

Dnes bych chtěl dojet 
do Springfieldu v Missouri. Proto-

že na klíčovém rozcestí nebyla Route 66 vy-
značena, vydal jsem se jak naschvál nespráv-
ně.V podstatě jsem najel na slušnou a málo 
frekventovanou cestu, ale najel jsem asi o 10 
mil více a kromě toho mimo trasu  šedesátšest-
ky lze těžko najít motel. Ve Springfieldu jsem 
se po usilovném hledání a s pomocí elektronic-
ké mapy jednoho ochotného mladíka nakonec 
zorientoval, to už bylo po 10. hodině večer, na-
šel R66 i několik motelů. V BEST WESTERN 

měli 20% slevu pro seniory (nad 65) a mívají 
tam počítač, ale tady zrovna neměli. Najeto 81 
mil. Ještě tradiční nákupní okruh městem už 
obvykle s nasazenými světly a bez bagáže po-
nechané v motelu, což je vždy velmi příjemné 
zakončení dne: večeře, něco zajímavého v TV, 
sprcha a spát. Přitom si při sprchování vyperu. 
Peru každý den! Natáhnu modrou šňůru, třeba 
na háčky, ze kterých předtím sundám obrázky 
a do rána je vše suché. A pokud ne, doschne to 
druhý den na mně za jízdy.

Když jsem hledal motel, u MacDonaldu 
seděl u venkovního stolku pro hosty mladý 
zaměstnanec, oslovil jsem ho tedy. Nevěděl 
sice nic, ale poznal, že jsem Slovan. Byl to to-
tiž Ukrajinec. Američan by si totiž během své 
pracovní doby ani nedovolil ke stolu pro hosty 
posadit. 

Ještě pár dojmů z uplynulého dne: při jed-
nom zastavení na napití a snědení banánu jsem 
pozoroval sklizeň sena. Lidská ruka se ho ne-
dotkne. Stroj ho shrabe, stroj ho smotá do ba-
líku, navleče na něj folii, nakladač balíky na-
loží na dlouhý návěs za obyčejným pickupem 
(kterým pak farmářova rodina jede v neděli 
do kostela, na návštěvu nebo do hypermarke-
tu), naloží jich tam asi 8 až 10 a už jede po poli 
pryč. Za chvíli je zpátky. Sedlák jen šlape 
na pedály a lomcuje pákami. Ale stejně mne 
často předjížděly obrovské kamiony naložené 
stejně obrovskými válci sena, které zřejmě 
vozí na ty vyprahlé, dobytkem udusané prérie 
Texasu, kterými jsem před pár dny projížděl.

Uprostřed silnice jsem zase viděl se vyhří-
vat dost velkého stočeného černého hada, jen 
hlavu měl zvednutou (dokud ho někdo nepře-
jede). Jel jsem z kopce dost rychle, nezastavil 
jsem na focení, asi by ale nepočkal na záběr 
zblízka. Za chvíli jsem byl svědkem, jak řidič 
malého náklaďáčku s gustem rozmašíroval po-
měrně velkou želvu, až to na mne stříklo. Dnes 
81 mil.

Miroslav Hrdina

Oklahoma City.

Na kole po Route 66... 
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Vážení spoluobčané,
Na posledním zasedání zastupitelstva 

Městského obvodu Plesná v březnu se kromě 
jiného rozvinula diskuse o náplni občasníku 
Pleso.

Náš zpravodaj vychází pětkrát do roka, 
vydává ho Městský obvod, redakční radu jme-
nuje Rada MOb Plesná a občanům Plesné je 
distribuován zdarma.

Pleso informuje o důležitých událostech, 
akcích a záležitostech týkajících se života 
obce, života spolků, celé občanské společnos-
ti.

Plesná se dynamicky rozvíjí, přibývá v ní 
stále více obyvatel a bylo by nanejvýš dobré 
a užitečné, aby se i tito „nejmladší“ plesen-
ští občané zapojili do života obce, např. také 
přispíváním do Plesa. Máme v Plesné mnoho 
zajímavých i nadaných občanů, mladých lidí 
– sportovců, umělců, zahrádkářů, myslivců – 
a o nich se také v Plesu můžeme dovídat.

Na zastupitelstvu vystoupili někteří občané 
s kritikou náplně Plesa. Široká škála různo-
rodých příspěvků (umění, sport, společenský 
život, nabídky akcí v rámci města, každodenní 
starosti, problémy, neobyčejné zážitky) nemu-
sí vždy vyhovovat všem. Každý si vybere podle 
svého zaměření, zájmu, chuti, a pokud něco 
právě nepatří do oblasti jeho zájmu, může pří-
spěvek klidně přeskočit. Ale každý má možnost 
do Plesa přispět, buď ze svého oboru, nebo se 
může podělit o své vlastní zkušenosti, zážitky.

Přispívejte tedy do Plesa!
Šárka Hrdinová

Pleso vychází pětkrát 
do roka, zhruba s dvoumě-
síčním 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 elektronic-
ké 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 městské-
ho obvodu.
Uzávěrka dalšího čísla Plesa je 12. 9. 2013

Slovo redakční rady Plesa
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  V drogerii se ptá zákaznice: Máte nějaký mastný 
krém? Určitě, slečno, tento např. stojí dva tisíce.

  Pan Tětiva přišel do drogerie a povídá:
Kdo prodal mé ženě místo pasty na zuby lepidlo? 
Přihlásí se prodavačka. 
Pan Tětiva jí dává 200 Kč a říká: 
Děkuji Vám, konečně mám doma ticho a klid!

Bohumil Lehen

VTIPY

UZÁVĚRKY PLESA 2013
  4. dubna
30. května 
12. září 
28. listopadu

Akreditovaný 
kvalifikační kurz
Řidič vozidla dopravy 
nemocných a raněných
Městská nemocnice Ostrava, p.o. pořá-
dá akreditovaný kvalifikační kurz Řidič 
vozidla dopravy nemocných a raněných 
na základě udělení akreditace Minister-
stva zdravotnictví ČR. Platnost akredi-
tace pro pořádání kurzu je do 31. 8. 2015.

Celková délka vzdělávacího programu 
bude zahrnovat 70 hodin teorie a 50 
hodin praxe a bude probíhat blokově, 
celkem 120 hodin kontaktní výuky dle 
schváleného rozvrhu (pondělí až pátek, 
vždy od 8:00 do 16:15 hod). 

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou 
před zkušební komisí (část teoretic-
ká, část praktická). Absolventi obdrží 
osvědčení o získání odborné způsobi-
losti k výkonu zdravotnického povolání 
v oboru řidič vozidla dopravy nemoc-
ných a raněných.

Cena kurzu je 5.450,- Kč vč. DPH.

Termín konání kurzu je za předpokla-
du naplnění kapacity naplánován v níže 
uvedených termínech:

•  16. 9. - 20. 9. 2013 - 1. část
•  30. 9. - 4. 10. 2013 - 2. část
•  14. 10. - 18. 10. 2013 - 3. část
•  zkoušky 4. 11. a 5 .11. 2013

Žádost o zařazení spolu s doklady (vzdě-
lání, ŘP, zdravotní způsobilost) zašlete 
na adresu: Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, oddělení vzdě-
lávání, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, 
dotazy e-mailem:

irena.hlavata@mnof.cz


