
758

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MOB PLESNÁ www.plesna.cz

PLESO ročník 17
číslo 2
duben 2013

Rada na svých pravidelných schůzích pro-
jednávala zejména tyto záležitosti:

-  souhlasy se stavbami přípojek inženýr-
ských sítí k rodinným domkům;

- smlouvy o nájmech hrobových míst;
-  přípravu folklorního festivalu Májová 

Plesná;
-  čipování psů a snížení finanční zátěže toho-

to čipování pro majitele psů;
-  rozpočtové opatření – úprava rozpočtu 

v r. 2013;
- nájem bytu v prostorách budovy úřadu;
-  poskytnutí příspěvku na činnost (Klub dů-

chodců a další).

Zastupitelstvo na svém 11. zasedání projed-

návalo zejména:
-  1. rozpočtové opatření – úprava rozpočtu 

v r. 2013; 
- změnu zřizovací listiny mateřské školy;
-  poskytnutí dotací na činnost místním orga-

nizacím SDH Plesná a TJ Sokol;
-  prodej pozemku parc. č. 806/24 (na „su-

chých lukách“) - tento bod byl odložen;
-  na 10. zasedání ZMOb Plesná odstoupil 

na podnět své strany z funkce radního pan 
Petr Peterek. Na zasedání zastupitelstva 
dne 25. 3. 2013 byl na toto uvolněné místo 
zvolen pan Pavel Mikolajek.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Co projednávala rada a zastupitelstvo

I když se letos jaru k nám nechce, blížící se 
Májová Plesná nám ale dává zřetelně najevo, 
že vesna k nám určitě přijde.

Tedy jako každoročně – již pošestnácté uví-
táme mezinárodní folklorní festival opět v are-
álu Domu dětí a mládeže v Plesné. Jen termín 
se mění:

4. května v sobotu večer tradiční posezení 
u cimbálové muziky Jožky Severina s ochut-
návkou vín pana 
Stanislava Žůrka 
ze Žeravic.

5. května 
v neděli odpoled-
ne za pěkného po-
časí před domem 
dětí vystoupení 
souborů. Letos 
přivítáme jak 
soubory již zná-
mé, např. Kotek, 
Šmykňa, Dětský 
folklorní soubor 
ze Skoronic, tak poprvé budou hosty Folklorní 
soubor Haná z Přerova a Valašský soubor Ka-
šava. Pořad budou uvádět paní Jana Ramíková 
s Danuškou Rokytovou.

Každoroční pořádání festivalu se neobejde 
bez finančního zajištění – Májovou Plesnou 
spolufinancují Statutární město Ostrava for-
mou grantu, který musí kulturní komise vy-
pracovat, samozřejmě Městský obvod Plesná, 

ale i řada firem přispívá svými sponzorskými 
dary.

Možná ještě všichni nevědí, že pořadate-
lé z řad dobrovolníků, členů TJ Sokol, SDH 
a Klubu důchodců věnují zcela nezištně dva 
dny intenzivní práce festivalu, nepočítaje v to 
dlouhodobou přípravu celé akce. Hlavním dra-
maturgem, který rovněž věnuje Májové Plesné 
čas, nadšení a velké úsilí již 16 let, je pan Jiří 

Mikulík.
I když ne kaž-

dý holduje folklo-
ru, folklorní hud-
bě a tanci, sejdou 
se každým rokem 
na Májové Plesné 
opravdoví milovní-
ci lidové umělecké 
tvorby. Plesenští 
občané by měli být 
pyšní na tradici, 
která zde vznikla 
a žije. Možná neřek-

nu nic nového, ale i v kultuře se musí šetřit. 
Tím spíš by bylo povzbuzující, kdyby se i mezi 
občany Plesné našli sponzoři, kteří by, byť 
i menší částkou, přispěli k uchování tradice 
Májové Plesné.

Přijďte na Májovou Plesnou!
V sobotu 4. 5. 2013
V neděli 5. 5. 2013

Šárka Hrdinová

Májová Plesná

Májová Plesná 2012
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V posledním vydání Plesa byly uvedeny jen 
některé informace o škole v Plesné. Týkaly se 
tzv. „staré školy“, tj. domku č. 21 ve Staré Ples-
né a současné budovy – dnes MŠ. Chyběla tam 
ještě důležitá část, kterou chci trošku podrob-
něji doplnit.

Majitelem dobroslavického panství (jehož 
součástí Plesná byla) se po smrti hraběte Gia-
niniho v roce 1775 stal hrabě Josef Wengerský. 
Jeho zásluhou bylo obnovení farnosti v Plesné, 
místo původního dřevěného kostelíka nechal 
postavit zděný kostel, založil obec Novou Ples-
nou a osadu Kopaniny. Kromě toho roku 1781 
začala vrchnost na své náklady stavět novou 
školní budovu, která byla dostavěna dne 2. 
května 1784.

Jak vyplývá z opisu zakládací listiny v I. 
díle školní kroniky, se tato nacházela na č.p. 42 
ve vzdálenosti asi 100 m od „staré školy“. Na-
vštěvovaly ji děti ze Staré a Nové Plesné, Dob-
roslavic, Děhylova, Jilešovic, Martinova a Pust-
kovce. Po dokončení školy se všechny uvedené 
obce zavázaly, že ji budou udržovat v dobrém 
stavu bez jakékoli pomoci ze strany panstva.

Důvodem, proč místo bylo vybráno prá-
vě zde, byla okolnost, že Plesná se nacházela 
ve středu výše jmenovaných vesnic, které tehdy 
náležely hlučínskému panství, jež také patřilo 
hraběti Josefu Wengerskému.

Budova školy byla nízká a jednopodlažní, 
v níž se nacházela jen jedna vyučovací „svět-
nice“ a jedna světnice s komůrkou jako byt pro 
učitele. V roce 1815 zde bylo zapsáno 230 žáků, 
v roce 1829 dokonce 273 žáků; vyučování moh-
lo probíhat jen polodenně. Jako první nastoupil 

v nové budově na učitelské místo Martin Kňura 
(1749-1800), který též byl posledním učitelem 
v objektu tzv. „staré školy“. Dalšími učiteli zde 
byli Vincenc Bartek (1781-1812), Augustin Lu-
zar (+1840) a po jeho smrti Antonín Scheich.

Pozdější vývoj školy v Plesné je zachycen 
v první školní kronice, z níž se dovídáme, že 
dne 4. 8. 1860, po mnoha průtazích a ze stra-
ny tehdejšího majitele dobroslavického panství 
pana hraběte Wilczka odmítání přispět na stav-
bu školy bylo rozhodnuto o zřízení nové ško-
ly. Nízká nevyhovující budova byla zbourána 
a na stejném místě byla roku 1863 dokončena 
dvoupodlažní novostavba. Dělila se na tři části, 
a to část hospodářskou v přízemí, byty v prv-
ním poschodí a tři učebny ve druhém patře. 
Prvním řídícím učitelem byl jmenován Antonín 
Scheich, který tedy zažil v provozu obě budo-
vy. Zemřel 18. 2. 1866 a na jeho místo nastou-
pil Scheichův zeť Josef Cigánek (1843 – 1882). 
K jeho zásluhám lze přičíst i to, že  pořídil opis 
zakládací listiny školy z r. 1781 a že založil 
první školní kroniku se zápisy od 1.10. 1871. 
V tomto roce navštěvovalo plesenskou školu 
celkem 269 žáků, z toho 85 ze Staré Plesné a 27 
z Nové Plesné.

Okolní obce postupně stavěly své školní bu-
dovy a původní školní okrsek opouštěly: v roce 
1869 Martinov, r. 1880 Jilešovice, r. 1890 Dob-
roslavice, r. 1891 Pustkovec a r. 1892 Děhylov. 
A tak v roce 1893 plesenskou školu navštěvova-
lo  už jen 132 žáků.

Marie Kňurová, 
kronikářka

A ještě k historii školy v Plesné

Dne 8. 6. 2013  se uskuteční oslava 150. výročí otevření školní budovy v Plesné.

Program
13,00 – 14,45 hod. -  možnost prohlídky školní budovy po nedávné rekonstrukci včetně 

školní zahrady
 - malá výstavka materiálů týkajících se školy

15,00 hod. -  Školní akademie v tělocvičně DDM, na níž vystoupí děti MŠ, žáci 
ZŠ, ZUŠ i studenti gymnázií.

Srdečně zveme všechny občany.
V našem městském obvodu v současné době žije trvale přes 200 dětí do patnácti let. Z to-

hoto počtu tvoří něco přes jednu čtvrtinu děti předškolního věku a zbytek školní mládež vzdě-
lávající se převážně na školách v Ostravě-Porubě, ojediněle i v jiných ostravských obvodech.

Na setkání se těší 
členové Kulturní komise MOb Plesná

Vzhledem k tomu, že město Ostrava vydalo 
OZV o povinném čipování psů, je toto čipo-

vání pro všechny psy 
na území Ostravy po-
vinné (pokud již ne-
jsou např. tetováni). 
Protože toto čipování 
přináší jisté finanční 
náklady, městský ob-
vod Plesná a také ma-
gistrát města, hledali 

možnosti, jak občanům finančně ulevit. Jistá 
cesta byla nalezena. 

Dne 11. 5. 2013 bude MVDr. Zedek pro-
vádět před hasičskou zbrojnicí čipování psů 
za cenu 300,- Kč za psa (tato akce nebude spo-
jena s očkováním, které proběhne na podzim). 
Následně držitel psa je povinen provést regis-
traci čipování psa na ÚMOb Plesná. Tam s ním 
bude uzavřena smlouva o daru a vyplacena 
částka 100,- Kč v hotovosti.  

Samozřejmě, že majitelé psů mají možnost 
očipovat psa kdekoli, avšak poté jim rovněž 
vzniká povinnost registrace na úřadě v Plesné. 
Tato povinnost je platná i pro psy, kteří jsou či-
pováni v minulosti nebo již tetováni. Proto Vám 
nabízíme výše uvedenou formu čipování a těší-
me se, že ji využijete.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

V pátek 29. 3. 2013 v pozdních večerních 
hodinách skupinka asi šesti mladíků táhla 
naší obcí Plesná od zastávky MHD Koupaliště 
směrem do centra Plesné k zastávce Plesenka. 
Po cestě rozbíjeli a demolovali vše, co potkali. 
Převraceli a rozhazovali sběrné nádoby občanů. 
Převraceli sudy se stavební směsí a vrchol jejich 
vandalismu byl, když ničili městský mobiliář- 
prosklené zábradlí a to tak, že ho prokopávali. 
Stejným způsobem ničili i prosklenou zastávku 
MHD v centru obce, až ji zdemolovali. Díky 
všímavým občanům z Plesné, kteří přišli po-
žádat hosty místní Restaurace Plesenka o po-
moc, se podařilo dva z vandalů zadržet na mís-
tě a předat do rukou přivolané Policie ČR. Je 
obdivuhodné v dnešní době, že se ještě najdou 
obětaví občané, kterým není lhostejné, co se 
kolem nich děje.

Mgr. Roman Rajský

P O Z V Á N Í

Čipování psů

Vandalové 
řádili v Plesné!

V den 68. výročí osvobození naší obce Ru-
dou armádou, tzn. v pátek 26. dubna t.r., se 
uskuteční vzpomínkové setkání na tuto udá-
lost. Vzpomínka proběhne v 18:30 hodin u po-
mníku padlých spoluobčanů v 1. a 2. světové 
válce před místní školou a další část s krátkým 

programem bude uskutečněna v 19:00 hodin 
u pomníku padlých rudoarmejců na Nové Ples-
né. Přijďte vzpomenout na tuto významnou 
událost našich novodobých dějin. Jste všichni 
srdečně zváni

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Pozvání na vzpomínku osvobození obce
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Kulturní centrum Poruba ve spolupráci 
s městským obvodem Poruba otevírá novou 
a lépe dostupnou provozovnu na adrese: 
Hlavní třída č. 583/105 v Ostravě - Porubě. 
Tyto prostory budou zároveň sloužit jako In-
formační centrum, které obyvatelům poskytne 
nejen informace o nabídce pořadů Kulturního 
centra Poruba, ale také zajistí široký přehled 
ostatních kulturních a společenských akcí. Pro-
voz Informačního centra Poruba a předprodej 
vstupenek bude zajištěn od pondělí do pátku 
od 8.00 do 18.00 hodin. Bližší informace získá-
te na tel. číslech 596 940 851, 54, 58.

02.	05.	 Čt	 9.30	 	Biograf: Senior – Setkání se stříbrnou múzou
Filmový miniportrét B. Bardot. Pořad filmového kritika 
a publicisty Mgr. M. Jirouška. 
Místo	konání:	společenský	sál	v	areálu	Domova Slunečnice 
Ostrava, ul. 17. listopadu,	O.–Poruba.
Realizováno za finanční podpory statutárního města Ostravy 
v rámci projektu pro seniory „Moderní stáří“. 
Vstupné:	60	Kč,	senioři vstup zdarma.

9.	05.	 Čt	 15.00	 	Tvůrčí	dílna:	Překvapení pro maminku
Zdobení skleněných lahviček.
Místo	konání:	Centrum volného času, Vietnamská,	O.–Poruba.
Akce probíhá za finanční podpory statutárního města Ostravy.

15.	05.	 St	 10.00	 	Záhady Tichomoří
Přednáška spisovatele a scenáristy A. Vašíčka 
o nejzajímavějších objevech z Velikonočního ostrova, 
Austrálie a řady tichomořských ostrovů.
Místo	konání:	Dům s pečovatelskou službou, Průběžná,
O.–Poruba.	
Realizováno za finanční podpory statutárního města Ostravy 
v rámci projektu pro seniory „Moderní stáří“. 
Senioři vstup zdarma.

16.	05.	 Čt	 15.00	 	Tvůrčí	dílna:	Nezbedný čmelák
Výroba ozdobné dekorace.
Místo	konání:	Centrum volného času, Vietnamská,	O.–Poruba.
Akce probíhá za finanční podpory statutárního města Ostravy.

23.	05.	Čt	 15.00	 	Tvůrčí	dílna:	Pestrobarevný papoušek
Výroba papouška z vařechy.
Místo	konání:	Centrum volného času, Vietnamská,	O.–Poruba.
Akce probíhá za finanční podpory statutárního města Ostravy.

26.	05.	 Ne	 10.00	 	Den	dětí:	Indiánské léto s Hopsalínem
Zábavné dopoledne pro děti a jejich rodiče.
Místo	konání:	areál	TJ Sokol Pustkovec	(restaurace	U	domečku),	
O.–Pustkovec.	V	případě	nepříznivého	počasí	akce	proběhne	
v	tělocvičně	TJ	Sokol.

05.	06.	St	 15.00	 	Hudební dostaveníčko (nejen) s operetou
Operetní melodie a evergreeny v podání Salonního dua 
Olda a Petr.
Místo	konání:	Dům s pečovatelskou službou, Průběžná,
O.–Poruba.	
Realizováno za finanční podpory statutárního města Ostravy 
v rámci projektu pro seniory „Moderní stáří“. 
Senioři vstup zdarma.

Připravujeme	 	Příměstský	tábor:	Zvířata našeho venkova
Pro kluky a holky od 7 do 15 let. Výlety, hry, soutěže, tvůrčí 
činnosti. Denně od 7.00 – 16.00 hodin.
Uzávěrka	přihlášek	na	všechny	turnusy: 21. června 2013
Místo	konání:	Centrum volného času, O. Jeremiáše 1985,
O.–Poruba.

Kulturní centrum Poruba
příspěvková organizace, Hlavní třída 583/105, Ostrava-Poruba

☻  Filmový miniportrét
Brigitte Bardot
Milovníky filmového umění zve Kultur-

ní centrum Poruba na další setkání s múzou 
stříbrného plátna z cyklu Biograf: Senior. Ten-
to filmový miniportrét bude věnován slavné 
a okouzlující francouzské herečce, Brigitte 
Bardot. Pořad filmového kritika a publicisty 
Martina Jirouška je připraven na čtvrtek 2. 
května v 9.30 hodin ve společenském sále Do-
mova Slunečnice na ulici 17. listopadu v Ostra-
vě - Porubě.

Akce je realizována v rámci projektu „Mo-
derní stáří“ za finanční podpory statutárního 
města Ostravy. Vstup pro seniory zdarma.

☻ Záhady Tichomoří
Přednášku spisovatele a scénáristy Arnoš-

ta Vašíčka s lákavým názvem Záhady Ticho-
moří připravilo na středu 15. května Kulturní 
centrum Poruba. 

Arnošt Vašíček představí posluchačům 
nejzajímavější objevy za svých cest. Tentokrát 
prozkoumáme tajemné záhady z Velikonoč-
ních ostrovů, Austrálie a ostrovů v Tichomoří.

Pořad začne v 10.00 hodin v Domě s pečo-
vatelskou službou na Průběžné ulici v Ostravě 
– Porubě.

Akce je realizována v rámci projektu „Mo-
derní stáří“ za finanční podpory statutárního 
města Ostravy. Vstup pro seniory zdarma.

☻  Hudební dostaveníčko
(nejen) s operetou
Kulturní centrum Poruba zve dříve naro-

zené posluchače ve středu 5. června na Hu-
dební dostaveníčko (nejen) s operetou. V po-
dání hudebníků Petra Koběrského a Oldřicha 
Zemánka zazní známé operetní melodie a oblí-
bené evergreeny. Hudební pořad začne v 15.00 
hodin v Domě s pečovatelskou službou na Prů-
běžné ulici v Porubě.

Akce je realizována v rámci projektu „Mo-
derní stáří“ za finanční podpory statutárního 
města Ostravy. Vstup pro seniory zdarma.

Kulturní centrum v novém
KuLTurNÍ POřAdy NA MěSÍC KVěTEN 2013

   8. 7. – 12. 7.
 15. 7. – 19. 7.
19. 8. – 23. 8.
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Rok s rokem se sejde a opět tady byla ple-
sová sezona. Tak i letos místní hasiči pořádali 
tradiční hasičský a maškarní ples.

I když účast občanů nebyla dostatečně velká, 
o zábavu bylo dobře postaráno a návštěvníci se 
dobře bavili, tančili i nějakou tu výhru v tombo-
le si odnesli domů. Naše členka sboru Monika 
Bajgerová se postarala o dobrou večeři, mladé 
členky o výborné chlebíčky a jednohubky, ob-
sluha z řad hasičů ochotná a vstřícná a to při-
spělo k dobré náladě všech hostů.

Chtěla bych poděkovat všem hodným spon-
zorům a členům sboru za věcné a finanční ceny 
do tomboly.

Za SDH Jana Benková 
jednatelka sboru

I hasiči se umějí 
bavit…

Vlastenecké sdružení antifašistů Ostra-
va, Klub českého pohraničí pod záštitou obce 
Velká Polom zve občany na pietní vzpomínku 
v lese u Velké Polomi u pomníku sovětských 
letců, která se uskuteční dne 21. dubna v 15:00 
hodin. 

Památník se nachází na severovýchodním 
území Velké Polomi v lese. Přístupný je pouze 
pěšky z autobusové točny v Plesné nebo od sjez-
dovky z Dobroslavic.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Pozvání na pietní
vzpomínku v lese u Velké Polomi 
u pomníku sovětských letců

Městský obvod z důvodu zabezpečení řád-
ného a klidného provozu sportovního hřiště 
na ulici Hrabek hledá správce tohoto objektu. 
Zájemci by měli být zejména z této lokality, 
aby byl zabezpečen řádný provoz tohoto areálu 
bez rušivých vlivů na okolní obyvatele. Žádá-
me prosím případné zájemce, aby se přihlásili 
na ÚMOb Plesná, kde s nimi budou projednány 
podmínky výkonu správce, včetně dohody o fi-
nančním ocenění této činnosti. Všem zájemcům 
předem děkujeme.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Provoz hřiště 
na ulici Hrabek

Hasiči informují

SOKOLSKé VyCHÁZKy 
dO PřÍrOdy - jArO 2013

Tělocvičná jednota Sokol Plesná zve opět zájemce 
na jarní vycházky do přírody.

 8. 5.   Plesná – Poruba – Pustkovec – Turkov – Třebovice
Sraz účastníků je v 9.00 hod. v Plesné u bývalého lihovaru, potom kolem 
hájenky, přes Porubu, Pustkovec, reservaci Turkov do Třebovic. Zpět buď 
pěšky, nebo autobusem.

15. 5.  Kroměříž – prohlídka zámku a zámeckých zahrad
Sraz účastníků je v 7.30 hod. na nádraží ve Svinově, odjezd vlaku je v 7.53 
hod. s přestupem v Kojetíně. V Kroměříži bude možno navštívit zámek, zá-
mecké zahrady a prohlídnout si město.

 5. 6.   Frýdlant nad Ostravicí – Ondřejník – Solárka a zpět
Sraz účastníků je na nádraží ve Svinově v 8.15 hod., odjezd vlaku je v 8.32 
hod. Z Frýdlantu bude výšlap na Ondřejník a zpět, je možná i prohlídka 
města. Zpátky vlakem do Svinova.

19. 6.  Plesná – Velká Polom – Čertův mlýn – Háj ve Slezsku
Sraz účastníků je v 9.00 hod. ve středu obce, na zastávce autobusu č. 51. 
Odtud přes Velkou Polom a Čertův mlýn do Háje ve Slezsku. Z Háje zpět 
vlakem a nebo pěšky přes Dobroslavice do Plesné.

Pojďte s námi do přírody.
Organizátoři:

Zdeňka Hrdličková	(tel.	722	950	552)
Jiří Vitásek	(tel.	732	749	248)

Bohumil Lehen	(tel.	737	728	251)
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Máme tady jaro a s tím se blíží i zahájení 
sezóny na hřišti na Žižkově. Jestliže veškeré 
přípravy budou probíhat bez problémů, měla by 
se hospůdka na hřišti otevřít již koncem dubna 
a tenisový kurt a fotbalové hřiště zkraje května. 
Všichni návštěvníci budou vítáni, bližší infor-
mace o provozu areálu najdete na webu Sokola 
Plesná.

Tj Sokol Plesná 

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

Druhá soutěž VSH v kuželkách proběhla 
opět v Dobroslavicích v kuželně. Už popáté 
za sebou zvítězila Vřesina. Plesná po loňské 
neúčasti letos nastoupila, ale obsadila jen před-
poslední místo. Celkem nastoupilo 39 hráčů 
z deseti obcí, vyhrál Radek Foltýn z Vřesiny se 
168 body, z našich byl nejlepší Petr Košař na 17. 
místě se 131 body, další plesenští reprezentanti 
byli Tomáš Luzar (27., 117 b.), Rostislav Kupka 
(28., 117 b.) a Zbyšek Ciompa (37., 91 b.).

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

Třetí soutěží byl stolní tenis tříčlenných 
družstev v tělocvičně školy v Pusté Polomi. 
V této soutěži se Plesné v posledních letech daří 
a po loňském třetím místě jsme letos vystoupali 
na stupínek nejvyšší, přičemž Vladimír Paře-
nica získal v jednotlivcích třetí místo. Plesnou 
dále reprezentovali Petr Synek (loni 1., letos 8.) 
a Kristýna Synková (15.). Celkem hrálo 24 hrá-
čů ve třech skupinách, jednotlivce vyhrál Petr 
Hejl z Horní Lhoty.

Neúčastnily se Těškovice a Dolní Lhota. Vý-
sledky zamíchal škodolibý los, který do jedné 
skupiny svedl skoro všechny jedničky z jednot-
livých týmů.

Výsledky soutěže obcí ve stolním tenisu:

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

Průběžné výsledky obcí po 3. soutěži:
  1. Vřesina ................................. 27 b.
  2. Horní Lhota .......................... 20 b.
  3. Velká Polom ......................... 19 b.
  4. Plesná ....................................18 b.
  5. Dobroslavice .........................18 b.
  6. Krásné Pole ...........................16 b.
  7. Těškovice.............................. 13 b.
  8. Hlubočec .............................. 12 b.
  9. Pustá Polom .......................... 10 b.
10. Dolní Lhota ............................ 8 b.

Jak je vidět, Plesná po nevydařeném začátku 
už opět stoupá vzhůru a věřme, že to bude ješ-

tě lepší, protože 
13. dubna Ves-
nické sportovní 
hry pokračují 
soutěží v bad-
mintonu, kterou 
pořádáme v tělo-
cvičně v Plesné, 
takže neváhejte 
a přijďte naše 
borce povzbudit

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

Vladimír Mach

V třetí soutěžní disciplíně 
letošních Vesnických spor-
tovních her se Plesná dočkala 
prvního letošního vítězství. 
Družstvo stolního tenisu v již 

tradičním složení Vláďa Pařenica, Petr Sy-
nek a Kristýna Synková to dokázali po více 
než 13 letech, když poslední vítězství bylo tu-
ším v roce 2000 v Hrabyni v sestavě s Radova-
nem Laňkou, tedy v době, kdy současné hráčce 
Kristýně byly 2 roky. Petr Synek letos neobhá-
jil loňské vítězství v jednotlivcích a skončil až 
na 8. místě, ale výborně ho zastoupil Vladimír 
Pařenica, který skončil celkově na skvělém tře-
tím místě. Kristýna dosáhla svého nejlepšího 
umístění za tři roky své  reprezentace a skonči-

la na 15. místě.  Zvláštní poděkování patří Vlá-
ďovi Pařenicovi, který poté, co byla zamítnuta 
účast Markéty Synkové z důvodu nízkého věku, 
nastoupil i přes zdravotní komplikace a má nej-
větší podíl na vítězství.

Výsledky ve stolním tenisu – obce: 1. Plesná, 
2. Hlubočec, 3. Vřesina, jednotlivci: 1. Petr 
Hejl, 2. Alexandr Virág, 3. Vladimír Pařenica.

Petr Synek

První letošní vítězství 
ve Vesnických sportovních hrách

Sokol Plesná informuje
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V sobotu dne 23. března 2013 se konal kaž-
doroční turnaj smíšených družstev ve volejba-
lu. Pozvání na turnaj přijala družstva Ostravá-
ček, Vysokoškolské křesťanské hnutí (VKH) 
a Vratimov. Jelikož bylo plesenských hráčů 10 
a každý tým měl nějakého náhradníka, složili 

jsme 5. smíšený tým ze všech družstev. Všech-
na utkání byla velice napínavá a většinou roz-
hodl až třetí set. Ten se hrál jenom v případě 
remízy po předchozích dvou setech. Plesná vy-
hrála krásné první místo, na druhém se umístilo 
VKH, třetí místo obsadil 5. smíšený tým tvoře-

ný z velké části plesenskými hráči, na čtvrtém 
Vratimov a na pátém Ostraváček. Organizace 
se z velké části ujal Jiří Takács, za což mu patří 
velký dík.

Za oddíl volejbalu
Ľubomír Mihálik

Konečně vítězství plesenských hráčů

Zájezd na lyže 2013
Ve dnech 19. – 20. ledna 2013 TJ 

Sokol Plesná opět uskutečnil zájezd 
na lyže do Malenovic v Beskydech 
na chatu Poma. Zájezdu se zúčast-

nilo 67 nadšenců zimních sportů, z toho 13 
dětí. Vše proběhlo hladce a bez emocí. V neděli 
jsme uspořádali závody ve slalomu, kterého se 
účastnilo 50 lyžařů a lyžařek, ale organizátoři 
tratě si museli vyslechnout kritiku na špatně 
postavenou trať, některé závodnice nadávaly už 
u třetí branky. Člověk se prostě nezavděčí, ještě 
že jsem nestavěl trať já, příště postavíme obří 
slalom, nebo sjezd, snad budeme pochváleni. 
Vše bylo vynahrazeno krásnými cenami doda-
nými firmami ELVAC a.s., SEP SYSTEM a VI-
NAŘSTVÍ NEVIMA, které byly předány i se 
sladkostmi po obědě, při vyhodnocení závodu.

Výsledky - Lyže:
Dívky do 10 let
1. místo: Beatka Studená
Chlapci do 10 let
1. místo: Jan Poruba
2. místo: Martin Poruba
Chlapci do 13 let
1. místo: David Cihlář
2. místo: Daniel Giera
Dívky do 15 let
1. místo: Dáša Stařinská
2. místo: Sylvie Románová
Dívky do 20 let
1. místo: Linda Smejkalová
2. místo: Sabina Barčová
3. místo: Anna Šabršulová
Chlapci do 20 let
1. místo: Michal Veist
2. místo: Kamil Baláž
Ženy do 30 let
1. místo: Markéta Sasiková

2. místo: Klára Hejtmánková
Muži do 30 let
1. místo: Marek Sasik
2. místo: Bronislav Staniševský
3. místo: Luboš Mihálik
Ženy do 40 let
1. místo: Radka Porubová
2. místo: Sylva Libenková
Muži do 40 let
1. místo: Petr Laňka
2. místo: Martin Böhm
3. místo: Vítek Mikluš
Ženy do 50 let
1. místo: Denisa Barčová
2. místo: Martina Šeděnková
3. místo: Hana Pastvičková
Muži do 50 let
1. místo: Radim Barč
2. místo: Zbyněk Stařinský
3. místo: Milan Šeděnka
Ženy nad 50 let
1. místo: Ivana Chylová
2. místo: Jana Glogerová
Muži nad 50 let
1. místo: Svaťa Gloger

2. místo: Stanislav Zbitovský
3. místo: Petr Walder
Muži nad 60 let
1. místo: Stanislav Mohyla
2. místo: Libor Nevím

Výsledky - Snowboard:
Chlapci do 10 let
1. místo: Petr Laňka
Dívky do 20 let
1. místo: Radka Honyzsová
2. místo: Denisa Ovesná
3. místo: Karolína Chylová
Chlapci do 20 let
1. místo: Dominik Kuman

Nejrychlejších časů dosáhli v katego-
rii dívky Linda Smejkalová - 21:91, chlapci 
Michal Viest - 21:90, ženy Denisa Barčová - 
23:89, muži Radim Barč - 20:83 vteřin.

Odpoledne se počasí trošku zhoršilo, ale 
účastníkům, kteří se vydali na tradiční poseze-
ní u Veličků, to evidentně nevadilo.

Zájezd na lyže se Sokolem se nám opět vy-
dařil. Nazdar

Václav Chyla
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Na kole po route 66 napříč Amerikou (5.)

Z Nového Mexika Texasem do Oklahomy

21. 4. 2012
Po napsání mailu jsem vyrazil ze San-

ta Rosy, ale nějak jsem nesledoval značení 
a po 20 mílích jízdy od obzoru k obzoru pré-
rií jako placka, kde civilizaci připomínají jen 
elektrické dráty na dřevěných sloupech podél 
silnice, jsem zjistil, že nejedu po 66, ale na ji-
hovýchod. V podvečer jsem dorazil do Fort 
Sumner, bývalé pevnosti na řece Pecos, podél 
které od roku 1582 vyráželi španělští prů-
zkumníci z Mexika na sever kolonizovat Nové 
Mexiko. Do roku 1910 městečko neslo jméno 
SUNNYSIDE a nedaleko se dodnes nacháze-
jí podle něj pojmenované „lázně“ SUNNY-
SIDE SPRING. V jejich „sladké vodě“ se již 
před staletími koupali indiáni z Plání a později 
i Španělé, rančeři, osadníci a asi všichni, kdo 
při svém putování přespali v místní dostav-
níkové stanici. Později v kraji vládl Billy the 
Kid, který tady má dvě muzea a hrob. Byl to 
ale lupič a zabiják horší než Buffalo Bill. Cel-
kem 48 mil.
22. 4. 2012

Ráno vyrážím východním směrem. V sil-
ném protivětru jsem za hodinu ujel 7 mil! 
Tak jsem stopl auto, tentokrát to není pickup, 
takže jsem musel trochu odstrojit kolo (zále-
žitost 5 minut, hlavně přitom nenechat nic 
ležet na zemi). Dva veselí chlapíci mne hodili 
do městečka Clovis. Po pár mílích mne vítá stát 
Texas tabulí s modro-bílo-červenou vlajkou, 
za kterou mnozí Američané považovali českou 
vlajku na mém kole, a desetitisícovými stá-
dy černého skotu „pasoucího se“ na vyprahlé 
udupané prérii. V černé záplavě se v dálce tyčí 
vysoké věže továrny na krmivo, které se pak 

rozváží mezi dobytek po souběžných betono-
vých cestách. Ne nadarmo je u vjezdu do měs-
ta Herefordu, kde jsem po 67 ujetých mílích 

ukončil denní etapu, velký poutač se sloganem 
Hereford – světové hlavní město steaků. Od-
bočením z trasy Route 66 na jih jsem minul 
městečko Adrian, kde podle prospektu stojí 
poutač s ukazateli, že 1139 mil na západ je Los 
Angeles a 1139 mil na východ Chicago. Tedy je 
tam polovina délky této starobylé cesty, Ame-
ričany nazývané Matkou cest.
23. 4. 2012

Za chvíli jsem v městě Canyon, dost obtíž-
ně jsem prokličkoval velkým městem Ama-
rillo, a rozhoduji se dojet až do Conway (asi 
17 mil). Ale slunce už nebezpečně klesá. Je to 
ztracená varta, v dálce vidím hrozen stále se 
nepřibližujících silných světel a reklam. Na-
sazuji už světla a jedu dál po staré 66, svítící 
městečko zůstává za mnou vlevo a souběžná 
hlavní cesta vede pořád daleko vlevo. Už uva-
žuji, že pojedu potmě až do dalšího městečka, 
ale asi po 2 mílích se stará 66 a highway k sobe 
přiblížily na pár desítek metrů. S kolem na ra-
meni jsem chřestýš nechřestýš přeběhl trav-
natý pás mezi nimi, pak dva pruhy highway, 

travnatý příkop a už jsem byl v protisměrných 
pruzích highway. Po krajnici jsem vyrazil zpět 
ke světlům. A to už jsem cítil, že mi měkne 
zadní pneu. Vtom mne s kvílením a obrov-
ským světlometem dojela dvě policejní auta. 
Zastavil jsem, vysvětlil, že hledám ubytování, 
šerif mne jen napomenul, že blikačka vzadu je 
na jízdu po highway trochu slabá. Ale to už byl 
motel na dohled a já se tam na téměř prázd-
ném kole dokodrcal. Recepční, asi  čtyřiceti-
letá pěkná Indka, mne vlídně přijala a v pokoji 
jsem jak obvykle v mžiku usnul. Celkem tento 
den 88 mil.
24. 4. 2012

Ráno jsem si šel dát do recepce kávu, jak 
tam bylo psáno. Indka mne však pozvala 
do svého přiléhajícího moderně vybaveného 
bytu, na stole již stála konvice s čerstvou ká-
vou, nějaké medové koláčky atd. Začali jsme 
se bavit jako staří známí, vyprávěla mi o všem 
možném. Právnička vystudovaná v Bomba-
ji s nějakým certifikátem z Cambridge (visel 
na stěně), vdaná za Inda, vědce pracujícího 
v tajném chemickém výzkumu, jemuž při po-
kusu chemikálie vybuchla v rukou a těžce zra-
nila vnitřnosti, takže na následky zemřel. Děti 
neměli, jen on měl dceru z prvního manželství. 
Ale nejzajímavější téma teprve přišlo. Řekla, 
že když jsem včera vstoupil do recepce, mys-
lela, že to přišel on. No nevím, jestli vypadám 
jako Ind. Asi to mají hinduisté s tím převtě-
lováním složité. V  USA občas píše do novin 
a občas někoho obhajuje (má nostrifikační 
zkoušky) a také maluje. V motelu jen registru-
je hosty, o provoz se nestará, ale má u motelu 
výhodný byt. Nakonec jsem se vymanil, šel se 
sbalit, a když jsem přišel ještě odevzdat klíč, 
měl jsem už v bytě připravený oběd (zase ně-
jaké sušenky), tlumeně hrála indická hudba. 
Takže jsem opět usedl, vyfotili jsme se, pak mi 
ukazovala knihy psané sanskrtem, které čte, 
a modlitební knihu s řadou bohů, ke kterým se 
modlí. Probírali jsme všechno možné, i hnutí 
hare krishna a kámasútru (o tu se prý dámy 
nezajímají, je to věc mužů). Byla překvapená, 
kolik toho lidé v Evropě o Indii vědí. Po dva-
nácté jsem se zvedl a rozloučil se. Tak i tako-
vé nástrahy čekají na cestách, nejen chřestý-
ši a škorpioni. A protože jsem  při registraci 
v motelu nechal i svou e-mailovou adresu, vy-
měnili jsme si ještě řadu e-mailů. Posílala mi 
spousty fotek svých různých příbuzných i ne-
božtíka manžela a nemohla pochopit, proč se 
napříč Amerikou trápím na kole, místo abych 
jel autem. Asi by to nepochopila. A stále se 
bála, aby se mi nic nestalo. Tak tolik případ 
jménem Suhasini. 

Pokračuji až do Shamrocku, pěkná cesta 
s větrem v zádech, přibývá zeleně. A začíná 
vedro. Celkem 70 mil, dost i tím pozdním od-
jezdem z Conway.

Politická mapa Spojených států amerických s vyznačením trasy.

Vítejte v Texasu.
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25. 4. 2012
Ze Shamrocku chci dojet do Clintonu. Asi 

po 10 mílích je už Oklahoma, hodiny se opět 
posunují o hodinu dopředu, takže rozdíl je jen 
7 hod. Vedro roste, neustále doplňuji vodu, už 
se mi z ní dělá zle. Ještě že ve všech obchodech 
a benzinkách mají stroje, kde se z velké roury 
nasype do cykloláhve led a doplní vodou. Ně-
kde jsou zdarma i ty různé coly. Ale ty nepiji. 
Ale asi jsem dostal úpal, musel jsem v poled-
ne zalehnout do stínu na trávník a nejméně 2 
hod. jsem ležel zcela bez sil. Možná k tomu ale 
přispělo i to, že jsem si předtím dal 2 čtvrtky 
skutečně tlusté a vydatné pizzy a Budweiser 
Light (bez alkoholu). Už když jsem se do piz-
zy pustil, jsem viděl, že jsem měl velké oči.V 
pozdním odpoledni jsem se konečně zvedl, 
už v pořádku, a dojel do ELK CITY. Celkem 
60 mil. A rozhodl se, že tentokrát budu spát 
venku. Okouněl jsem u takové chaloupky, před 
kterou byly pinie a krásný trávník, přímo vy-
zývající k postavení stanu. Nedaleko byla ško-
la. Z domečku vyšla moc stará paní, nevím, 
zda pochopila, co vlastně chci. Jen řekla, ze 
zavolá učitelce. Za chvíli přijela autem skuteč-
ná učitelka, velká, silná, s náručí sešitů. Ona 
totiž u té babky bydlí. Rezolutně vyloučila, že 
bych tam mohl postavit stan. Je to pozemek 
školy a konec diskusí. Ale jako vždy, slušně 
a bez emocí. Ještě že jsem si tam ten stan ne-
začal stavět.Tak jsem odjel. Před tím domkem 
ale byla tabulka o bezpečnostním dohledu, asi 
kvůli té už dost nemohoucí staré paní. Neu-
jel jsem možná ani míli a už zezadu na mne 
píská policejní auto. Vystupuje mladá šerifka, 
chce pas, tak jsem ho opatrně a pomalu, - aby 
si nemyslela, že sahám po revolveru - vyndal 
z kapsičky, kterou nosím pod trikem zavěše-
nou na šňůrce na krku; následují všemožné, 
na první pohled nesouvisející, ale určitě rafi-

nované otázky, při jejichž odpovídání si člověk 
musí dát pozor, aby vše byla pravda. Např. proč 
a co dělám v USA, kdy jsem přiletěl, odkud 
a jakou trasou jedu, zda už a kdy jsem přišel 
do styku s policejní mocí (uvedl jsem rangera 
v národním parku a kontrolu zadní blikačky, 
i datum jsem si zhruba odvodil). Pak zavele-
la „sit down for me“ , což znamená „sedni si, 
pro mne“ a to „pro mne“ namísto „prosím“ 
(please) vždy znamená vyloučení jakéhoko-
liv odporu. Musel jsem položit kolo, sednout 
si před auto do trávy s nataženýma nohama 
a s rukama pod zadkem (no jen jsem se vzadu 
opřel o zem) a šerifka v autě asi pomocí mo-
derní techniky ověřovala moji legendu o cestě. 
Za chvíli přijelo další auto, vystoupil mohut-
ný policista: asi jsem v USA zapsaný dobře, 
protože mi vrátila pas, tak nějak náznakem 
se omluvila, oba popřáli good luck, podali mi 
ruku a s máváním odjeli. Škoda, že jsem se ne-
zmotal k tomu, abych si šerifku vyfotil. Byla 
moc pěkná. Kdo  říká, že USA je policejní stát, 
má z povrchního dojmu možná pravdu, ale má 
to své důvody. Stačí si připomenout, co se tam 
v posledních letech všechno stalo, a pokud se 
člověk ničeho nedopustí a hlavně nelže, nemu-
sí se ničeho bát. Dostane se mu přiměřeně vlíd-
ného a korektního zacházení, vše se vysvětlí, 
jen to zabere trochu času. A hlavně v tom není 
cítit žádná úmyslná šikana. Pak už jsem dojel 
do motelu. Z nocování venku sešlo. Ptal jsem 
se na to těch policistů: na soukromém majetku 
se samozřejmě se souhlasem majitele stanovat 
může, ale státní, kde by se dalo stanovat zcela 
volně, není téměř nic. Jen prostor mezi silnicí 
a nějakým plotem nebo hranicí soukromého 
pozemku.Tak jsem to po zbytek cesty sledoval, 
je to obvykle zaplevelený a znečištěný prostor 
asi do 50 m podél cesty, dalo by se to snad 
v nouzi vydržet. Anebo je to i slušné místo, ale 

míjím ho třeba v poledne, kdy ještě stavět stan 
nehodlám. Dnes 60 mil.
26. 4. 2012

Dnes jsem se rozhodl, že včerejší zpoždění 
dohoním „autotransferem“ do Clintonu. Nikdo 
nestavěl, až nakonec normální limuzína, v ní 
mladý kluk, sportovní novinář, kterého jsem 
asi zaujal, vyfotil mne ze všech stran, s kolem 
a vlaječkou, a rozhodl se hodit mne jen kou-
sek směrem ke Clintonu, protože se pak musí 
vrátit dělat reportáž z nějakého zápasu. Rychle 
odstrojit kolo, rám na zadní sedadlo, ostatní 
do kufru. V autě jsem musel vyprávět o svých 
cestách, pak si to vše zapsal a že z toho bude 
reportáž v jeho novinách. A po mém návratu 
domů mi ještě mailem něco pošle. Ale jak to 
tak bývá, ničeho jsem se nedočkal. Protože je 
opět vedro, využívám polední doby a koneč-
ně mám štěstí s hledáním počítače k napsání 
mailu.

Když jsem pak vyšel ven, cítil jsem, že jíz-
da bude bídná. Doplahočil jsem se do

Weatherfordu. To už se ochladilo a cítil 
jsem se lépe. Ujel jsem 20 mil (to za celý den!)
a našel takové udusané místo trochu zapuště-
né do pošlapaného obilí, asi tam stává nějaký 
stroj, protože tam byla nějaká asi zavlažovací 
zařízení a vyšlapaná cestička k nim. Postavil 
jsem stan, těžké mraky visely až k zemi, ale 
nakonec nepršelo. Kolem stanu jsem udělal 
kruh z mnohoúčelového modrého provazu. Je 
ho asi 12 m, takže kruh mohl být dostatečně 
velký.Had totiž takový provaz "nepřekročí". 
A skutečně, do rána se žádný ke stanu nepři-
plazil. Přejetých hadů jsem totiž už viděl tolik, 
že jsem je přestal počítat. Někteří zcela čerství, 
někteří přímo u městského parku. Prý je jich 
letos hodně. Ale mezi přejetými ubývají chřes-
týši a přibývají velcí hadi s šedivým hřbetem 
a bílým břichem. A je tady i dost přejetých želv 
a dost odpudivých pásovců.

Miroslav Hrdina

Na kole po route 66... 
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Po zimní přestávce otvírá 
ostravská městská policie 
své dětské dopravní hřiště 
pro veřejnost

Hned druhý dubnový den roku 2013 byl opět 
zahájen provoz na dětském dopravním hřišti 
na ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze, jehož pro-
vozovatelem je Městská policie Ostrava.

Hřiště je otevřeno veřejnosti denně od pon-
dělí do neděle. Ve všední dny vždy v odpoled-
ních hodinách mezi 13. a 17. hodinou, o víken-
dech a o svátcích vždy od 10 do 17 hodin. Děti 
si na dopravním hřišti mohou vyzkoušet jízdu 
podle pravidel silničního provozu, učí se po-
znávat a respektovat dopravní značky a předpi-

sy, jež přispívají k bezpečnosti všech, kteří se 
na komunikacích pohybují, tedy chodců i řidičů 
včetně cyklistů.

Děti od 3 do 6 let musí být v souladu s pro-
vozním řádem dopravního hřiště v doprovodu 
osoby starší 18 let.

Dětem, které nemají vlastní kolo nebo kolo-
běžku, zdarma dopravní prostředek zapůjčíme 
včetně bezpečnostní přilby. Pro nejmenší děti 
pak máme připravena i odrážedla.

Městská policie zve 
v květnu 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 29. května 2013 od 16:00 hodin 
na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.

Květnové téma setkání s občany nese název 

Co se děje za zdí. Hovořit se bude o domácím 
násilí. Jedná se v současnosti o nanejvýš aktu-
ální problematiku. Účastníci kurzu se dozví, 
jak by se měli zachovat, pokud mají na domá-
cí násilí podezření, a jak se zachovat, pokud se 
sami stanou jeho obětí. Kde je možno hledat 
pomoc a na koho se obrátit.

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.

Pálení trávy se může rozšířit 
i do lesního porostu

Jarní sluníčko už začíná příjemně hřát 
a snad brzy zažene do kouta zimu, a to v celém 
kraji. Někde kraj přikrývá bílá peřina, jinde už 
někteří lidé začínají vypalovat trávu, takže rizi-
ka vzniku požáru se liší podle území.

To správné jarní počasí nás vyžene ven 
na zahrádky. Jenže pohrabat starou trávu nebo 
snad ještě podzimní listí není snadné, a tak se 
mnozí stále ještě obracejí k jejich pálení. Vzít 
zápalky a stařinu vypálit je jednodušší a méně 
namáhavé než poctivě hráběmi celou plochu 
zbavit starého porostu. Napomáhá tomu i přeží-
vající názor, že popel z vypáleného trávníku je 
dobrým hnojivem přispívajícím k lepšímu růstu 
nového porostu.

Jenže koho by napadlo, že tato „metoda“ 
zahradnické práce může vést k nejtragičtějším 
koncům.

Pálení staré trávy i ostatních porostů v sou-
vislých plochách je zákonem o požární ochraně 
zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení požáru 
na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalova-
né, a to po povrchu suché vegetace, zanesením 
ohně větrem a v neposlední řadě přenesením 
ohně v podloží. Takový oheň může „doputo-
vat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se 
i po několika dnech. Bohužel jsou každoročně 
zaznamenávány i případy udušení lidí v kouři 

a v neposlední řadě i uhoření při nezvládnutém, 
původně jen malém kousku vypalované plochy.

V jarních a podzimních měsících hasiči 
vyjíždějí častěji k požárům trávy a lesních po-
rostů. Častěji také vyjíždějí k požárům nebo 
k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. 

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 
o PO) fyzická osoba nesmí provádět plošné vy-
palování porostů a i přesto je u nás vypalování 
trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale ne-
musí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit.

Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou 
zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisíco-
vou pokutu. Při plošném vypalování porostů se 

osoba dopouští přestupku dle zákona o požární 
ochraně, za který jí hrozí pokuta do 25 000 Kč. 
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované 
spalování hořlavých látek, např. shrabanou trá-
vu pálit na hromadě.

Podnikající právnické a podnikající fyzické 
osoby taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. 
Při spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství jsou navíc povinny stanovit opatření 
proti vzniku a šíření požáru. Podnikající práv-
nické a podnikající fyzické osoby se při ploš-
ném vypalování porostů dopouštějí přestupku 
dle zákona o PO, za který jim hrozí pokuta 
do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí za nenahlá-
šení požáru). Dále jsou tyto osoby povinny spa-
lování předem oznámit příslušnému hasičské-
mu záchrannému sboru kraje. Navíc dle zákona 
o PO pro fyzické osoby, podnikající právnické 
a podnikající fyzické osoby je povinnost bezod-
kladně oznamovat každý vzniklý požár přísluš-
nému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nezapomeňte také, že při pálení odpadu se 
musí vždy postupovat v souladu s dalšími záko-
ny, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, 
zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.

Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být 
v očích veřejnosti viděni jako složka, která je 
bližnímu ku pomoci, nikoli jako trestající.

Vladimír Dedek, 
referent požární prevence

Někde je ještě sněhová pokrývka, jinde už se 
vypaluje stará tráva

Městská policie

Pozor, i takto může skončit vypalování trávy!
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Hasiči zejména během jarních a letních mě-
síců častěji zasahují u požárů lesního porostu, 
hrabanky nebo suché trávy. Většina těchto po-
žárů je způsobena lidskou nedbalostí ať již při 
rozdělávání ohně, nebo odhozením nedostateč-
ně uhašených nedopalků cigaret. Bohužel se 
vyskytují i případy úmyslně založených požárů 
v lesích.

Nástupem teplého počasí se zvyšuje počet 
požárů při vypalování trávy. Jarní počasí láká 
řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu úklidu. 
Při spalování listí, větví ze stromků nebo su-
ché trávy může dojít i k požáru. Ten se může 
vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat 
značné škody. I když pálení suché trávy a listí 
není zákonem výslovně zakázáno, měla by se 
dodržovat základní pravidla a omezení, např. 
pálení suché trávy na kopkách, větší množství 
pak předem ohlásit na operační středisko Hasič-
ského záchranného sboru a tím předejít zbyteč-
ným výjezdům hasičů. 

Plošné vypalování porostu je zakázáno celo-
ročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně může Hasičský záchranný sbor 
uložit pokutu za přestupek na úseku požární 
ochrany tomu, kdo vypaluje porosty.

Pro spalování látek přírodního 
charakteru platí:

1.  Pálení musí být prováděno za dozoru osoby 
starší 18 let. 

2.  Na místě pálení musí být k dispozici hasební 
prostředky v množství přiměřeném rozsahu 
pálení (voda, lopaty, hasicí přístroje, tlumice 
apod.). 

3.  Ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné 
vzdálenosti od budov a hořlavých materiá-
lů, po skončení pálení musí být oheň uhašen 
a popel uložen na bezpečné místo nebo zahr-
nut zeminou. 

4. Pálení je možné provádět jen za bezvětří. 
5.  Právnické a podnikající fyzické osoby jsou 

povinny se zřetelem k rozsahu této činnosti 
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru 
a spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství předem oznámit územně příslušné-
mu Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Vladimír Dedek, 
referent požární prevence

Prevence 
před požáry

Na jiném místě tohoto zpravodaje jsme se dočetli, že někteří naši občané odvážně a nebojácně 
zadrželi mladíky, kteří rozbíjeli  jednoho dne večer skleněné zábradlí a zastávku ve středu obce. 
Jedním z těchto odvážných občanů byl i pan Ladislav Řepka. Myslím, že jemu i ostatním, kteří 
pomohli, patří veliké a veřejné poděkování. Děkujeme.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

ještě jedno poděkování

Na příchod jara se majitelé zahrádek obvyk-
le těší – tráva se začne zelenat, ze země vykouk-
nou první jarní kytičky a protáhnout si při jarní 
údržbě zahrady tělo ztuhlé zimním lenošením 
bývá také příjemné. Jak si však údržbu zahrád-
ky zjednodušit, aby nám zakrátko starost o ni 
nepřerostla přes hlavu? S tím mohou pomoci 
dvě služby, které občanům i firmám v regionu 
své působnosti nabízí OZO Ostrava – svoz zele-
ně a prodej kompostu.

Služba svozu zeleně je určena zvláště maji-
telům zahrad, kteří chtějí mít krásně udržova-
ný trávník. Pravidelné sečení trávy jim přináší 
takřka nerudovskou otázku: Kam s ní? Mnozí 
dají přednost pohodlí, sdílejí názor, že kom-
postér někde v rohu zahrady by trochu kazil es-
tetický dojem.  Také odvážet po každém sekání 
trávu do sběrného dvora může působit starosti. 

Právě těm, kdo dávají přednost pohodlí, 
OZO Ostrava už třetí sezónu poskytuje službu, 
která spočívá v přistavení speciálních hnědých 
popelnic na zeleň a v pravidelném čtrnáctiden-
ním vývozu jejich obsahu, přičemž za likvida-
ci odpadu občan Ostravy neplatí, hradí pouze 
přepravu. Popelnice na zeleň mají perforované 
stěny a dvojité dno, aby se k uloženému rostlin-
nému odpadu dostal vzduch a obsah 
popelnic nezahníval. Jsou nabízeny 
ve dvou objemech – 120 a 240 litrů. 
Objednatel služby do nich kromě po-
sekané trávy může odkládat i další 
biologicky rozložitelné odpady, kte-
ré vyprodukovala zahrada: nať ze 

zeleniny, spadané ovoce a na podzim shrabané 
listí. Co však do hnědé popelnice nepatří, jsou 
zbytky „z talíře“, tedy tepelně upravené potra-
viny obsahující tuky. Ty by totiž znemožnily 
další zpracování a využití svezeného zeleného 
odpadu.

OZO Ostrava sváží zeleň do své kompostár-
ny, kde z ní vyrábí nové produkty: kompost 
a zeminový substrát. A právě možnost zakou-
pení těchto výrobků je druhou z nabízených 
služeb. Kompost poslouží zejména těm, kteří 
potřebují půdu na zahrádce obohatit o potřebné 
živiny, hotový zeminový substrát při vyrovná-
vání terénu, případně zakládání nové užitkové 
či okrasné zahrady. Oba výrobky jsou připrave-
ny k prodeji přímo v kompostárně OZO v Os-
travě-Hrušově a jejich cena je nesrovnatelně 
nižší než cena pytlovaných substrátů z hobby-
marketů. V menším množství je oba výrobky 
možno zakoupit i ve vybraných sběrných dvo-
rech. A kdo si nemůže pro výrobek přijet sám, 
tomu OZO nabízí přepravu na místo určení. 

Neváhejte, zahrádka má přece přinášet své-
mu majiteli radost a relaxaci!

Mgr. Vladimíra Karasová, 
tisková mluvčí OZO Ostrava s.r.o.

Zahrádkáři, neváhejte!
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Ceny všech druhů energií rok od roku rostou 
a tento trend bude pokračovat.

Technologie některých kotlů, které výrobci 
nabízejí, umožňují kromě plynu spalovat tato 
paliva:
Hnědé uhlí, ořech 2 - je nejčastěji využívaným 
palivem u automatických kotlů v ČR .

Největší výhodou je nízká cena, roční nákla-
dy na palivo jsou proti plynu třetinové a oproti 
elektřině čtvrtinové.

Spalování uhlí v automatických kotlech je 
vhodné pro zákazníky, pro které je prioritou 
levné topení a zároveň časově nenáročná obslu-
ha, kdy přikládání probíhá jednou za 3 až 5 dní 
( dle typu kotle).

Nejkvalitnější uhlí, které se doporučuje pro 
automatické kotle dostupné v ČR, je ze šachty 
Bílina (úpravna Ledvice).

Naopak ze šachty Litvínov (úpravna Komo-
řany)  je uhlí nevhodné. Při spalování vytváří 
hodně sazí, což si vyžaduje až 5x častější čiš-
tění. Toto uhlí je určeno spíše pro chemický 
průmysl.

Polské uhlí je nevhodné, jeho kvalita je roz-
dílná. Často je nízká jeho výhřevnost.
Dřevní pelety - umožňují pohodlné vytápění 
domu s relativně nenáročnou obsluhou. Pro-

vozní náklady na vytápění peletami jsou mírně 
nižší než vytápění plynem a zhruba poloviční 
oproti vytápění elektřinou. Palivo je vhodné 
zejména pro zákazníky v neplynofi - kovaných 
oblastech, kde lidé nechtějí utrácet za drahou 
elektřinu a zároveň vyžadují vysokou míru po-
hodlí.
Dřevní štěpka - její využití je vhodné zejména 
u podniků nebo živnostníků, kteří mají štěpku 
jako odpad ze své vlastní výroby. Vzhledem 

k náročnosti investice nutné pro spalování toho-
to paliva není příliš vhodná pro vytápění rodin-
ných domů, ale spíše provozů a větších objektů. 
Kusové dřevo - je vhodné pro zákazníky, kteří 
k němu mají dobrý přístup a mají dostatek času 
na obsluhu kotle, což je u spalování tohoto pa-
liva nutností. 
Alternativní pelety a ostatní typy paliv - exis-
tují stovky lokálně produkovaných bioodpadů, 
jako jsou pecky z ovoce, ořechové slupky, slup-
ky z oliv nebo z vinné révy, podestýlky ze stájí, 
z prosevu obilí, z rašeliny a mnoho dalších.

Majitelé rodinných domků si však neuvě-
domují, že takováto paliva musí být řádně zba-
vena vlhkosti vysušením. Vlhké palivo nejen 
nadměrně kouří, ale hlavně zkracuje životnost 
kotle.

Podle platného zákona o ochraně ovzduší lze 
v kotlech spalovat pouze ta paliva, pro které je 
kotel certifikován. 

Dále od 1. 9. 2012 platí zákaz spalovat uhelné 
kaly, lignit, proplástky, hnědé energetické uhlí.

Pokud bude uživateli prokázáno používání 
jiného než certifikovaného paliva, hrozí mu po-
kuta až 50 000,- Kč.

Úspora však není jen v nákladech na palivo. 
V dnešní době je na našem trhu spousta vý-
robců, kteří lákají zákazníky na výměnu kotlů 
na tuhá paliva za nízkoemisní automatické kot-
le na tzv. kotlíkovou dotaci pro Moravskoslez-
ský kraj.

Ne vždy tomu tak musí být ke spokojenos-
ti zákazníka. Proto při výběru kotle je v první 
řadě třeba zjistit, do jaké třídy je nyní kotel za-
řazen, jaká je jeho účinnost a kolik vyprodukuje 
emisí, to vše již nyní upravuje Zákon o ochraně 
ovzduší a ČSN EN 303-5/2013.

V roce 2013 má být alokováno 1,5 miliardy, 
avšak zatím pouze na komplexní tzv. opatření, 
kde výměna kotle nebude možná bez současné-
ho zateplení a výměny oken.

Výše dotace bude nižší než v legislativě 
úsporám 1.

Nové podmínky certifikace dle normy ČSN 
EN 303-5 musí být od 1. 7. 2012.

Všechny automatické kotle bude nutno 
do 2 let znovu certifikovat.

Důsledkem toho část kotlů, které jsou dnes 
zařazeny do 3. třídy, již při certifikaci neprojde 
a od 1. 1. 2014 z trhu zmizí.

Legislativa – zákon o ochraně ovzduší naři-

zuje zrušení kotlů 1. a 2. třídy k 1. 1. 2014  a dále 
ke zrušení kotlů 3. třídy od 1. 1. 2018.

Od 1. 9. 2022 je povinností majitele kotle spl-
nit 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5/2013.

Výhody kotlů s ocelovým výměníkem 
oproti litinovému

1.   Za ideálních podmínek může ocelový výmě-
ník vydržet 15 - 20 let.

2.   Vyšší účinnost a nižší spotřeba paliva, kde se 
ročně ušetří cca 2 500,- Kč.

3.   Jednodušší doprava do kotelny vzhledem 
k jeho váze.

4.   Čištění kotle u vertikálních výměníků se 
provádí v delších intervalech.

5.   Výměník lze za 20 let vyměnit za cca 
25 000,- Kč, i když během 20 let bude nutno 
vyměnit i celou elektroniku.

Výhody kotlů s litinovým výměníkem 
oproti ocelovému

1.   Za ideálních podmínek může litinový výmě-
ník vydržet 30 let. 

2.   Spotřeba paliva je však o 10 % vyšší než 
u ocelového výměníku.

3.   Doprava litinového výměníku do kotelny je 
velmi náročná vzhledem k váze litiny.

4.   Litinové těleso je hrubozrnné, tudíž se zde 
usazuje větší množství sazí, a proto je třeba 
výměník čistit 5x častěji než výměník oce-
lový.

Pavel Martiník

důležitou součástí rodinného rozpočtu 
jsou náklady na vytápění

ČSN EN 303-5/2013

Třída Účinnost 
v %

CO 
(mg/m3)

TTL 
(mg/m3)

1 54,8 15 000 180
2 64,8 5 000 150
3 74,8 3 000 125
4 82,5 1 000 70
5 88 500 25
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je ideální cesta, jak se zbavit nadbytečných a pro nás již 
nepotřebných věcí, které jste během let nastřádali a schovávali. 

Prohledejte dům, garáž, zahradu i sklep a vyberte věci, které už nepotřebujete 
nebo nechcete. Ideální cesta, jak se zbavit nevhodných dárků. Nabídněte 
to i příbuzným a známým, ať přivezou, co mají. Poptejte se u sousedů 
a vystavte své věci společně, pokud nechcete, aby se vám tam trousili lidé 
po dvou dvorcích.

Nejčastější věci na garážový výprodej:
Obvykle se prodávají věci jako dětské hračky, nářadí, knížky, zbytečnosti 
do bytu, vázy, nádobí, dětské lyže, ale taky nábytek, můžete darovat 
i kočku…
Dejte včas vědět, zda se akce zúčastníte. Nejsnazší cesta je poslat info 
na email: lenkababisova@seznam.cz nebo na adresu K. Svobody 74, Os-
trava - Plesná, příp. tel. 731 167 712.
Plánované datum akce – asi koncem dubna nebo květen - dle zájmu.

Nezapomeňte uvést kontaktní adresu, abych mohla zaslat 
pravidla, jak akce bude probíhat. 

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1651/
ZM1014/23 ze dne 20. 03. 2013 výběrové řízení pro poskytování 
mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných po-
dobných her na podporu aktivit v oblastech:

• tělovýchova a sport kód SVŠ/T
• sociální péče kód SVŠ/S
Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z od-

vodů z loterií a jiných podobných her včetně témat uvedených 
ve speciálních částech pro jednotlivé oblasti a přihlášky do vý-
běrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách statutár-
ního města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci „Dotace a granty“ 
a na stránkách jednotlivých odborů poskytujících dotace). Bližší 
informace k zásadám podají kontaktní zaměstnanci Magistrátu 
města Ostravy.

Magistrát města Ostravy,
Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

oblast tělovýchovy a sportu
Mgr. Jaromír Navrátil 599 443 457,  jnavratil@ostrava.cz
PaedDr. Lenka Kavanová 599 443 085,  lkavanova@ostrava.cz
Šárka Böhmerová 599 443 083,  sbohmerova@ostrava.cz
Ing. Martina Kuchyňková 599 444 264,  mkuchynkova@ostrava.cz

Magistrát města Ostravy, 
Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit
30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava

oblast sociální péče
Mgr. Alena Mikšíková 599 444 681,  amiksikova@ostrava.cz
Ing. Daniela Štěrbová 599 444 610,  dsterbova@ostrava.cz
Ing. Alena Blažejová 599 444 720,  ablazejova@ostrava.cz
Ing. Kateřina Kajtová 599 444 671,  kkajtova@ostrava.cz
Bc. Denisa Wurstová 599 444 680,  dwurstova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava

Termín pro odevzdání přihlášek:  30. 4. 2013

Garage sale = garážový výprodej



číslo 2/2013 13PLESO

Vážení spoluobčané,
Na posledním zasedání zastupitelstva Měst-

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

Náš zpravodaj vychází pětkrát do roka, vy-
dává ho Městský obvod, redakční radu jmenuje 
Rada MOb Plesná a občanům Plesné je distri-
buován zdarma.

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

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 různoro-
dých příspěvků (umění, sport, společenský ži-
vot, nabídky akcí v rámci města, každodenní 
starosti, problémy, neobyčejné zážitky) nemusí 
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 dvouměsíčním odstupem tak, 
aby se v něm odrazily nejdůležitější 

události života Plesné v průběhu celého roku. 
Byli bychom rádi, kdyby sami občané více při-
spívali do Plesa. Budeme proto v každém čísle 
uveřejňovat uzávěrku následujícího vydání Ple-
sa, abyste měli dostatek času na případné zaslá-
ní 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 30. 5. 2013

uZÁVěrKy PLESA 2013
30. května 
12. září 
28. listopadu

Slovo redakční rady Plesa
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Jaro je tady. Všude je zatím plno sněhu, ale 
podle kalendáře je jaro. Až budeme putovat 
naší krajinou, tak nás už bude vítat sluníčko 
a probouzející se příroda. Projdeme se rezer-
vací Turkov, rozhlédneme se po okolí z vrcholu 
haldy Ema a vlakem si zajedeme do Kroměří-
že. Tam je na prohlídku jeden den málo. Zdolá-
me jednu horu v Beskydech – Ondřejník a jar-
ní část  zakončíme pochodem Plesná – Velká 
Polom – Háj ve Slezsku. Loni na podzim jsme 
navštívili Český Těšín a poohlédli si paměti-
hodnosti i v Polském Těšíně. Olomouc jsme 
navštívili již podruhé, ale tentokrát jsme se 
kochali podzimní přírodou v parcích. Pochod 
z Šilherovic do Petřkovic - Landeku nám dal 
pěkně zabrat. O to víc nám chutnal dobrý oběd. 
Tím zakončujeme všechny naše výlety. A umí-
me si vybírat jak dobré jídlo, tak dobré pití. 

Tak teď už jenom dobré počasí, dobré boty 
a dobrou náladu. A tu my máme za každého 
počasí.

Zdeňka Hrdličková

jaro je tady

Této vily jste si jistě všimli ve filmu Tmavomodrý svět.

Vzpomínka na podzimní vycházku.

 Dům dětí a mládeže ve spolupráci se 
Sborem dobrovolných hasičů v Plesné

vás zve na

VSTUPNÉ 20,- Kč na osobu (dostanete špekáček, chleba, pití, sladkosti…)

 Podmínka !!! děti musí přijít na akci nastrojeny 
za čarodějnice, ježibaby, čaroděje… !!!

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v úterý 30. dubna

Program:
16.00  můžete přijít do tělocvičny a strojit se na akci, vyrobit si koště z proutí

17.00  zdobení majky (kterou budou stavět „plesenští“) asi kolem 17 hod., pak 
se zapálí ohniště a spálíme velkou čarodějnici, kterou poneseme z tělocvičny. Pak 
si můžete zablbnout v maskách kolem ohně, budeme hledat poklad v okolí, opékat 
špekáčky… Pro dospělé bude připraveno občerstvení v budově „hasičárny“. 

U ohně bude zábava  přiletí k nám čarodějnická letka – kytarové duo nebo 
trio - čarodějové „Jarní vánek“.

Těšíme se na vás, ahóóóó…j !!!!!

  Přijde kovboj do baru. Uvidí na pultě kolo emen-
tálu a vykulí oči: 
"A jéje, tady se pořádně střílelo!"

Bohumil Lehen

VTIP
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