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Rada se od posledního vydání Plesa sešla 
celkem pětkrát a projednávala 56 programo-
vých bodů. Projednala zejména:

- záležitosti týkající se mateřské školy;
-  rozpočet MOb Plesná na rok 2012 a další 

finanční záležitosti;
- plán zimní údržby;
- záměr pronájmu nebytových prostor;
-  vyjádření k obecně závazným vyhláškám 

města, které jsou platné pro všechny měst-
ské obvody;

- inventarizaci majetku;
- výběr dodavatele na zimní údržbu;
- výběr dodavatele na měřiče rychlosti;
- nájmy hrobových míst;

-  zřízení věcných břemen, vyjádření ke stavbám;
-  smlouvy s dodavateli služeb pro nadcháze-

jící rok.

Zastupitelstvo na svém 9. zasedání v červ-
nu projednalo zejména tyto body:

- okružní křižovatka Žižkov;
- rekonstrukce zahrady mateřské školy; 
- zpráva o hospodaření za rok 2012; 
- záměry prodeje pozemků ;
- statut zpravodaje Pleso;
- Májová Plesná 2013;
- domov pro seniory;
- hřiště na Hrabku.

Co projednávala rada

Slovo na konec roku

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Téměř znenadání opět nadešel čas konce 
roku. A naprosto pravidelně je toto období 
spojováno s bilancováním všeho, co se po-
vedlo, ale i toho, co se nepodařilo. Po celý 
rok se jako červená nit a nepříliš optimistic-
ky táhl celou činností nedostatek finančních 
prostředků. V dnešní bouřlivé době to jistě ne-
překvapuje. Přesto se podařilo získat 2,4 mil. 
Kč na dokončení přestavby MŠ a cca 500 tis. 
Kč na rekonstrukci školní zahrady. Obě tyto 
akce byly zrealizovány a dnes již plně slouží 
našim dětem. Na samém konci roku se poda-
řilo „dotáhnout“ do finále výstavbu tzv. STOP 
semaforu v místě Plesná – Žižkov, realizační 
firma Ostravské komunikace,a.s. začala pro-
vádět výkop elektropřípojky, takže je reálný 
předpoklad, že někdy v lednu (možná únoru) 
bude toto zařízení v provozu. Taktéž se budou 
v nejbližší době instalovat měřiče rychlosti 
v místech na ul. Karla Svobody ( u bývalého 
statku) a na Nové Plesné na ul. 26. dubna. Tyto 
měřiče jsou již zakoupeny, čeká se na posled-
ní vyjádření ČEZ. Nepovedlo se např. získat 
větší množství finančních prostředků na opra-
vu některých komunikací, snad v příštím roce. 

Na úseku kultury byl zachován standard, uspo-
řádala se Májová Plesná, byly zde konány dva 
koncerty. Ani na vítání malých občánků se 
nezapomnělo a také proběhla beseda se seni-
ory atd. Všechny tyto akce jsou velmi náročné 
na organizaci, je za tím spoustu stráveného 
času. A já bych chtěl tímto poděkovat všem, 
kteří se podíleli svou prací, svým umem, svou 
ochotou na těchto akcích a přispěli tak k jejich 
zdárnému průběhu. Děkuji také všem, kteří se 
podíleli na chodu městského obvodu a chci jim 
i Vám všem, milí spoluobčané, popřát klidný 
závěr letošního roku. Také vám přeji krásné 
prožití vánočních svátků, v klidu, v rodinné 
pohodě, abyste nabrali hodně sil a samozřej-
mě aby vás v období nového nastávajícího 
roku neopustilo štěstí a měli dostatek pevného 
zdraví. Ještě jednou přeji vše dobré.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta
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Podivná zkratka - většině z vás nic neřekne 

– jde o Evropský rok aktivního stárnutí a me-
zigenerační solidarity 2012.

Ani toto vysvětlení mnoho neříká, proto také 
jsme toto heslo do úvodu plánu práce na rok 
2012 neuváděli. Je přece samozřejmé, že v klu-
bu důchodců děláme všechno pro to, abychom 

žili aktivně a nějak si to stárnutí zpříjemnili: 
chodíme na exkurze, jezdíme do přírody, vyse-
dáváme v termálech, plaveme, poznáváme nová 
místa, scházíme se na tradičních besedách nebo 
besedujeme o zdraví, literatuře, občas si zajde-

me na brigádu nebo na pivo. Pokud jde o aktivní 
stárnutí, děláme, co se dá, a není toho málo.

S mezigenerační solidaritou si ale sami ne-
poradíme. Dokud budou v oficiálních médiích 
opakovat, že důchodců je stále více, na jednoho 
důchodce že musí pracovat tři pracovně aktivní 
občané atd., dotud bude mezigenerační solida-

rita prázdný pojem. Až se občas obje-
ví pochvala starší generace za to, co 
za svůj život vykonala, postavila a že 
to dosud celému národu slouží, - pak 
budou mezigenerační problémy jistě 
menší.

Důchodci v Plesné mají štěstí, že 
mají v obci pochopení a podporu. 
Pracovníci Úřadu městského obvo-
du Plesná vycházejí klubu důchodců 
vstříc, přicházejí mezi nás a podporují 
nás finančně. V hypermarketu Globus 
si také najdou čas, přijdou mezi nás. 

Zvou nás na své akce a některé naše sponzoru-
jí. Máme také milé spolupracovníky a přátele 
mezi členy TJ Sokol a Sboru dobrovolných ha-
sičů. Vozí nás autobusy pana Míška a pracovní-

ci CK Erli. Takže důchodci 
v Plesné nezůstali sami se 
svými starostmi a radostmi!

Děkujeme všem, kdo je 
důchodcům nakloněn a kdo 
chápe, že jednou sám projde 
životní etapou stáří. Přeje-
me všem členkám i členům 
klubu důchodců a všem spo-
luobčanům bez rozdílu věku 
hodně dárků pod stromeč-
kem a v roce 2013 zdraví, 
lásku, hodně úspěchů a po-
hodu.

Za Klub důchodců v Plesné 
M. Wiedermanová

„Děťátko milé, líbezný kvítku,
milé a drahé jak sluníčka jas, 
ptáčátko malé, motýlku něžný, 

vítám tě, vítám tě dnes mezi nás.“

Dne 8. prosince 2012 jsme oslavili narození 
nejmenších občánků našeho městského obvo-
du. Od minulého vítání v roce 2011 mezi nás 
přibylo 13 dětí, jejichž rodiče souhlasili s touto 
akcí, pořádanou kulturní komisí MOb Plesná. 
Jsou to:

 Kateřina Černíková   Štěpán Gebauer
 Toby Gola   Anabel Sýkorová
 Rozárka Viktorka Loučimová

 Sára  Hoferková   Sebastián Svoboda
 Tomáš Kratoš   Klára Jeřábková
 Adéla Balunová   Tereza Hoňková
 Amálie Klosová   Lucie Šebestová

Snad mrazivé počasí nebo zdravotní stav 
způsobily, že se sešlo jen 9 dětí spolu s rodiči, 
prarodiči a doprovodem. Svým vystoupením 
a pěknými přáníčky jako každoročně potěšily 
přítomné děti žáci plesenské MŠ. Děvčata Sil-
vie Romanová, Katka Romanová a Veronika 
Veselá si připravila hudební vystoupení – hru 
na flétny a housle, což obohatilo setkání. Ma-
ličkým přejeme na cestu životem všechno nej..., 
nej..., nej... a rodičům při výchově hodně trpěli-
vosti a radosti.

Za kulturní komisi manželé Kňurovi

Přivítali 
jsme nejmenšíZima se již přihlásila se vším všudy, tzn. 

mrazem, sněhem, přesto však možno říci, že 
ještě neukázala všechno ze svého repertoáru. 
A je na nás, abychom byli na ni připraveni. 
I letos je v městském obvodu zpracován plán 
zimní údržby, který říká, kam budou napřeny 
síly nejdříve, kam posléze a jakým způsobem 
se bude zimní údržba provádět. Odklízení sně-
hu z místních komunikací bude provádět firma 
Plaček, úzké místní komunikace jako Akátová, 
Souhradská  bude plužit pracovní četa MOb, 
ta bude rovněž provádět posyp inertním ma-
teriálem po celém obvodu a uklízet zastávky, 
chodníky a jiná veřejná prostranství. Jako pri-
oritní pro úklid sněhu jsou určeny úseky s vel-
kým spádem, tzn. ulice 26. dubna - Žižkov,  ul. 
Hrabek – spodní část, ul. Nad Plesenkou, ul. 
Na Milířích – spodní část, ul. K Hájku a ul. Liš-
čí – strmá část. Hlavní komunikace - 26. dubna, 
17.listopadu, Karla Svobody, Vlnitá a Dobrosla-
vická bude komplexně udržovat  firma Ostrav-

ské komunikace, a.s.
Pracovníci, kteří  budou provádět zimní 

údržbu, jsou zásobeni posypovým materiálem, 
solí, vybaveni příslušnou technikou, takže jsem 
přesvědčen, že všechny nástrahy zimy budou 
dobře zvládnuty. Vás, plesenští občané, chci po-
žádat o jistou dávku trpělivosti, zima bude jistě 
náročná a připraví nemalé složité situace, a nut-
no říci, že s údržbou se musí někde začít a ně-
kde skončit a nikdy nelze být současně na více 
místech. Taktéž Vás chci požádat, abyste svými 
auty neparkovali na komunikacích, ale ve svých 
dvorech. Komunikace jsou  veskrze  velmi úzké 
a při zaparkování auta hrozí jeho poškození pro-
jíždějící technikou a to jistě nikdo z pracovníků 
údržby nebude riskovat. Pak se může stát, že 
zůstane celá ulice neuklizená! Proto vás žádám 
a zároveň vám děkuji za Vaši ohleduplnost.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Zima, zima je tady

Na výroční členské schůzi vystoupila p. R. Čechmanová z Globusu

Jubilanti klubu důchodců 2012: zleva pánové Veselík, Dobřanský, Kij, 
Hrubý, paní Dedková, Wiedermanová, Vitásková. K jibulantům patří ještě 
p. Palovský, p. Echetová, p. Foktová a p. Štafínová.

Vážení a milí čtenáři naší plesenské knihov-
ny,

dovolte, abych vám popřála krásné, radostné 
a klidné Vánoce, hodně spokojenosti a pevné 
zdraví v novém roce 2013, ale také mnoho za-
jímavých a obohacujících čtenářských zážitků.

Jak jste možná již slyšeli, naše knihovna by 
se měla během ledna přestěhovat do nových 
prostor v mateřské škole, v nichž práce s kni-
hami bude přehlednější jak pro knihovníka, tak 
pro čtenáře. 

Na čtenáře se těší    Šárka Hrdinová

Protože v DDM probíhají opravy, bude 
i knihovna uzavřena od 17. 12. 2012 do 7. 1. 
2013.

Knihovna 
informuje
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Poslední dekáda roku je vždy spojena s pří-
pravou rozpočtu na příští rok. Samozřejmě, 
že tomu ani letos nebylo jinak. Návrh vychází 
především ze skutečnosti letošního roku, ale 
zohledňuje i záležitosti, jako např. předpoklá-

dané zvýšení DPH, navýšení cen energií, také 
zohledňuje jiné podmínky provozu MŠ (nové 
úsporné topení, avšak rozšířené prostory, vyšší 
počet dětí atd.) a samozřejmě i skutečnost, že 
pro příští rok se podařilo vyjednat i vyšší ne-

účelovou dotaci na provoz MOb. Tento návrh 
je již projednán ve finančním výboru, v Radě 
MOb a bude projednáván obecním zastupitel-
stvem. Zde je návrh rozpočtu ve výdajové a pří-
jmové části.

Návrh rozpočtu Mob Plesná na rok 2013

Návrh rozpočtu Statutárního města Ostravy, Mob Plesná na rok 2013  ·  PříjMOvá čáSt

příjmy
paragraf Název paragrafu položka Název položky SR 2011 SR 2012 NÁVRH 2013

1341 Poplatek ze psů 45 43 42

1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 3 9 9

1361 Správní poplatky 30 25 20

1511 Daň z nemovitosti 1 003 1 038 1 050

Daňové příjmy celkem 1 081 1 115 1 121

2212 Silnice 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 0 0

3319 Ostatní zál. kultury 2111 Příjmy ze vstupného, služby (reklama) 60 90 65

3341 Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb (hlášení MR) 0 1 1

3349 Ostatní záležitosti 
sdělovacích prostředků 

2111 Příjmy z reklam 7 7 7

3612 Bytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 7 7

2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 80 72 72

2324 Přijaté nekapitálové náhrady a příspěvky byt 0 0 15

3613 Nebytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 8 16

2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 150 140 130

2324 Přijaté nekapitálové náhrady a příspěvky 0 53 40

3632 Pohřebnictví
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 140 160

2111 Příspěvky okolních obcí (hřbitov) 50 10 5

3639 Komunální služby
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16 20 15

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 0 20 20

3745
Péče o vzhled obcí 
a veřejnou zeleň

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (MOb) 6 1 1

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 3

6171 Činnost místní správy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 1 1

2212 Přijaté sankční platby 7 18 50

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 0 0

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ÚMOb) 5 15 1

6310
Obecné příjmy a výdaje 
z finančních operací

2141 Příjmy z úroků 8 7 5

Nedaňové příjmy celkem 660 611 614

3639
Komunální služby 
a územní rozvoj j.n.

3111 Příjmy z prodeje pozemků 450 0 100

Kapitálové příjmy celkem 450 0 100

4112 Přijaté neinvestiční transf. ze SR (výkon stát. spr.) 575 555 562

4112 Přijaté neinvestiční transfery ze SR (školství) 39 39 0

4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (ÚP) 0 54 138

4121 Neinv. přijaté transfery od obcí (neúčelová) 3 408 3 272 3 772

4121 Neinv. přijaté transfery od obcí (školství), ÚZ 96 39 39 106

4134 Převody z rozpočtových účtů - soc. fond, ÚZ 88 105 111 118

přijaté transfery a převody 4 166 4 070 4 696

příjmy celkem 6 357 5 796 6 531

Konsolidace příjmů (- pol. 4134) -105 -111 -118

příjmy celkem po konsolidaci 6 252 5 685 6 413

Financování celkem 0 0 0

Celkové zdroje 6 252 5 685 6 413

v tis. Kč
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běžNé VýDaje

Odpa Název Odpa SR 2011 SR 2012
NÁVRH ROZpOČTU 2013

Běžné Platy, odvody Celkem

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2212 Silnice 365 179 254 254

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 0 50 50

2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 25 30 40 40

průmyslová a ostatní odvětví hospodářsvtí celkem 390 209 344 344

Služby pro obyvatelstvo

3111 Předškolní zařízení 456 425 350 350

3314 Činnosti knihovnické 11 8 8 8

3319 Ostatní záležitosti kultury 230 153 259 18 277

3341 Rozhlas a televize 22 12 14 14

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 36 36 50 50

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 13 12 14 14

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 46 49 66 66

3613 Nebytové hospodářství 0 140 222 222

3632 Pohřebnictví 84 88 111 46 157

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 2 2 2

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 45 45 45 45

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 146 1 045 476 858 1 334

Služby pro obyvatelstvo celkem 2 102 2 302 1 609 930 2 539

Bezpečnost státu a právní ochrana

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 41 42 31 10 41

bezpečnost státu a právní ochrana celkem 41 42 31 10 41

Všeobecná veřejná správa a služby

6112 Zastupitelstva obcí 924 924 48 914 962

6171 Činnost místní správy 2 494 2 327 579 1 769 2 348

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 15 4 4

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 31 40 40 40

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 105 111 118 118

6399 Ostatní finanční operace 0 35 35 35

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 3 574 3 452 824 2 683 3 507

běžné výdaje 6 107 5 718 2 808 3 623 6 431

Konsolidace výdajů (- Odpa 6330) -105 -111 -111 0 -118

běžné výdaje po konsolidaci 6 002 5 607 2 697 3 623 6 313

Návrh rozpočtu Statutárního města Ostravy, Mob Plesná na rok 2013  ·  vÝDAjOvá čáSt

KapiTÁlOVé VýDaje

Odpa Název Odpa SR 2011 SR 2012
NÁVRH ROZpOČTU 2013

Kapitálové výdaje celkem

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2212 Silnice 50 40 30

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 0 35

průmyslová a ostatní odvětví hospodářsvtí celkem 50 40 65

Služby pro obyvatelstvo

3111 Předškolní zařízení 100 0 0

3639 Komunální služby 0 38 0

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 0 0

Služby pro obyvatelstvo celkem 200 38 0

Všeobecná veřejná správa a služby

6171 Činnost místní správy 0 0 35

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 0 0 35

Kapitálové výdaje 250 78 100

Celkové výdaje 6 252 5 685 6 413

v tis. Kč
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Před pár týdny „šla“ 
Plesnou zpráva, že plesy 
jsou ohroženy, vlastník 
DDM chce provádět údrž-
bu tělocvičny a následně 
plesy snad nebudou moci 
být. Rozběhl se kolotoč. 
Získávání informací, oč 

vlastně jde, co se bude provádět a jaký bude 
v této tělocvičně následný provoz. Koncem 
roku bude provedena generální oprava parket 
v tělocvičně, tzn. bude provedeno přebroušení, 
sklepání a poté bude proveden celoplošný ná-
těr. To vše bude veliká finanční položka, avšak 
je velmi pozitivní, že vedení organizace, která 
provozuje tuto budovu, má velký zájem na tom, 
aby budova mohla i nadále dobře sloužit úče-
lu, ke kterému je určena. Jako zcela legitimní 
je požadavek majitele a zároveň investora, aby 
byla přijata taková opatření, aby provedená 
oprava vydržela v patřičné kvalitě co nejdéle. 
Proto jsme společně jednali s paní ředitelkou 
DDM, se zástupci firmy, která bude nátěr reali-
zovat, byli u toho představitelé  TJ Sokol Plesná 

a také SDH Plesná a moje maličkost a hleda-
li jsme řešení, abychom vyhověli majiteli, ale 
aby přijatá opatření nebyla zejména pro spolky 
(ale i ostatní) příliš omezující anebo nereálná. 
Musím konstatovat, že jednání byla vstřícná 
a opatření jsou dobrým kompromisem zú-
častněných. Část opatření zrealizuje městský 
obvod, část TJ Sokol a SDH Plesná. Pro veřej-
nost tak vznikl jeden požadavek, aby na plesy 
nebo jiné společenské akce pořádané ve vel-
kém sále, ženy nenosily obuv na vysokých 
jehlových podpatcích, anebo se nepoužívala 
obuv, která by mohla poškodit tento lak, na-
příklad kovové části v místě podrážky apod. 
Prosím, aby účastníci plesů tento požadavek re-
spektovali. Takže na závěr lze jen popřát všem, 
kteří se plesů zúčastní, hezkou zábavu.

A kdy budou plesy probíhat?

19. ledna 2013 - Hasičský ples
16. února 2013 - ples TJ Sokol Plesná
2. března 2013 - Maškarní ples, Hasiči

Ing. Jan Bochňák, 
starosta 

Plesová sezóna v Plesné

Slovo advent pochází 
z latinského adventus – tzn. 
příchod. Letos první ad-
ventní neděle připadla na 2. 
prosince a v její předvečer 

jsme všichni byli zváni do našeho kostela sv. 
Jakuba. Tam se v  16 hod. konal adventní kon-
cert, který připravili mladí umělci-studenti. Byl 
to Adam Grygar, barytonista, který se kromě 
technického studia na VŠB věnuje zpěvu a už 
šest let zpívá ve sboru NDM v Ostravě. Druhou 
sólistkou byla Barbora Čechová z naší obce, 
jejíž zpěv mnozí z nás s potěšením sledují už 
od dětských let. V současné době je posluchač-
kou Janáčkovy akademie múzických umění 
v Brně a nejenže často zpívá při bohoslužbách 
v kostele, ale už mnohokrát svým vystoupením 

obohatila i kulturní akce pořádané MOb Plesná.
    Oba sólisty na klavír doprovázela Svitlana 

Šimčáková, korepetitorka původem z Ukrajiny. 
Posluchači vyslechli písně cizích autorů, např. 
Giulia Cacciniho, Franze Schuberta,Vincenza 
Belliniho, Georga Friedricha Händla aj. Ne-
chyběli však ani slavní čeští skladatelé Antonín 
Dvořák a Bedřich Smetana.

Posluchači nešetřili potleskem za krásný 
kulturní zážitek. Na závěr byly mladým uměl-
cům předány květiny zástupcem rady MOb 
s přáním mnoha úspěchů na jejich slibné umě-
lecké dráze.

Koncert byl dle mínění mnoha posluchačů 
skvělým vstupem do předvánočního čtyřtýden-
ního adventu.

Marie Kňurová

A už je tu advent

Přání redakce Plesa
Člověk se může zříci mnohého. Je však 

něco, bez čeho opravdu nemůže žít - lhostejno, 
zda to nazýváme láska, teplo, bezpečí, 

přátelství, dobro, útěcha, důvěra nebo jinak. 
Každý z nás to potřebuje a každý z nás to 
může poskytnout. Jsme povoláni k tomu, 

abychom zcela přijímali druhé lidi. Ze srdce 
vám i sobě přeji, aby nám v letošním i příštím 
roce nebránil žádný kalendář termínů v tom, 

abychom se s lidmi okolo sebe setkávali 
s láskou a dali jim to, co nutně potřebují, a to 

je čas, podporu, naši něžnost.

Zdá se to složité a těžké, ale zcela 
jednoduše to vyjadřuje příběh člověka, který si 
přišel pro radu k mistru Ekkehardovi, mnichu 

v St. Galen, s otázkou: který člověk je pro 
něho nejvýznamnější, která je nejdůležitější 

hodina a který je nejdůležitější den. Na to mu 
mistr odpověděl: "Nejvýznamnější člověk je 

ten, který stojí proti tobě. Nejdůležitější hodina 
je ta nynější a nejpotřebnější den je ten, kdy 
můžeš vykonat čin lásky. Zítra by mohlo být 
pozdě." Tohle je moudrost stará více než tisíc 
let, a pokud se budeme snažit, aby díky nám 
bylo ve světě více lásky, náš život má smysl...

Šárka Hrdinová

 vánoce
v našem kostele

Vánoční svátky si většina z nás spojuje pře-
devším s rodinnou atmosférou, pohodou, poci-
tem štěstí, také obdarováváním blízkých růz-
nými dárky atd. Mnozí si však Vánoce spojují 
především s křesťanskou tradicí, tzn. s připo-
mínkou narození Krista. Tato událost se udála 
před více jak dvěma tisíci lety. A stále je živá 
a má pořád co říci. Samozřejmě budeme slavit 
vánoční a novoroční svátky také i v našem kos-
tele.

Bohoslužby budou slouženy následovně:

Po  24. 12.  Štědrý den ...................... 22.00 hod.
Út  25. 12.  Boží hod vánoční ............ 9.00 hod.
St  26. 12.  svátek sv. Štěpána .......... 9.00 hod.

Ne  30. 12.  nedělní bohoslužba ........ 9.00 hod.
Po  31. 12.  Silvestr ............................ 16.45 hod.
Út  1. 1. 2013  Nový rok ..................... 10.00 hod.

Přeji všem hezké a požehnané 
prožití svátků vánočních a novoročních.

P. Jiří Schreiber 
duchovní správce
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Od 1. října rozšiřuje Městská 
policie Ostrava počet pracovišť, 
kde je možno si zaevidovat jízd-
ní kola. Nejde však o jedinou 
novinku v evidenci jízdních kol. 
Tou další je možnost zaevidová-

ní jízdního kola i pro mimoostravské cyklisty, 
kteří do našeho města dojíždějí. Doposud byla 
tato služba určena výhradně pro občany bydlící 
v Ostravě. 

Těmito změnami chceme vyjít vstříc všem 
zájemcům o evidenci, kteří se v poslední době 
na městskou policii obrátili.

V současné době je v evidenci Městské poli-
cie Ostrava 1 025 jízdních kol.

Evidence jízdních kol 
u Městské policie Ostrava

Městská policie Ostrava nabízí zájemcům 
možnost evidence jízdního kola. Při nahlášení 
ztráty či odcizení takto evidovaného jízdního 
kola je informace předána strážníkům ve výko-
nu služby, kteří mohou svou pozornost zaměřit 
příslušným směrem a v případě, že na kolo od-
povídající popisu toho odcizeného narazí, mo-

hou učinit náležitá opatření vedoucí k vrácení 
kola právoplatnému majiteli.

Při samotné evidenci zájemce předkládá:
- jízdní kolo, které bude zaevidováno;
-  občanský průkaz nebo jiný odpovídající 

doklad totožnosti;
-  doklad o způsobu nabytí jízdního kola 

(např. doklad o koupi, faktura, stvrzenka 
o zaplacení, kupní smlouva apod.);

-  pokud nelze doložit doklad o koupi, je mož-
no tento nahradit čestným prohlášením 
o způsobu nabytí jízdního kola.

O evidenci kola může požádat pouze osoba 
starší 15 let.

Občan po zaevidování kola obdrží nálepku 
se znakem Městské policie Ostrava a s informa-
cí, že jízdní kolo je v evidenci městské policie. 
Při krádeži takto zaevidovaného jízdního kola 
je třeba informovat pracoviště městské policie, 
kde bylo kolo zaevidováno.

Bližší informace jsou k dispozici na inter-
netových stránkách Městské policie Ostrava 
www.mpostrava.cz.

Kde je možno jízdní kolo zaevidovat:
ul. Čkalovova 18a/1644, Ostrava-Poruba
- pracoviště městské policie se stálou službou 
tel. 596 977 312

Provoz pro evidenci jízdních kol:
pondělí – pátek    8:00 – 18:00 hod.
-  nově určené pracoviště pro evidenci jízdních 

kol
Před samotnou návštěvou je nutno předem 

se telefonicky ohlásit.

Městská policie

Novinky v evidenci jízdních kol

tj Sokol Plesná 

Slavné zakončení vesnických her
nadmíru úspěšná Plesná

Každoročně se na konci roku koná závěreč-
né zhodnocení celoročního klání zhruba deseti 
obcí v jedenácti sportovních disciplínách (jak 
můžete průběžně sledovat v každém čísle Ple-
sa). Vesnické hry jsou sportovní soutěže obcí 
pod patronací vlastních obecních úřadů. Závě-
rečné hodnocení se koná pokaždé v jiné obci, 
letos to bylo 1. prosince ve Velké Polomi, která 
byla v předcházejících letech vítězem Vesnic-
kých her již jedenáctkrát.

V sokolovně ve Velké Polomi se sešlo zhru-

ba 150 účastníků her-sportovců ze všech obcí, 
také ale zastupitelů, radních. Vždy se pořáda-
jící obec chce nějak předvést – Velká Polom 
se prezentovala vystoupením polomských 
žen v aerobiku, kromě toho tam cvičily malé 
holčičky-gymnastky z porubské školy, jejichž 
paní učitelka je polomská občanka. Sportovci 
si pak také zasoutěžili v hrách.

Živá hudba hrála po celý večer – hodno-
cení na závěr bylo pro Plesnou triumfální: ze 
všech deseti obcí Plesná vybojovala 2. místo 

(zvláště díky cyklistům, 
badmintonistům, stolním 
tenistům, fotbalistům i no-
hejbalistům, a zejména 
našemu nejvšestrannější-
mu sportovci Marku Vác-
lavíkovi). Je pěkné, že tito 
mladí sportovci také na ten-
to večer přišli – je ovšem 
velká škoda, že radní i za-
stupitelé z Plesné na takové 
akce zapomínají, vždyť tyto 
hry jsou záležitost obcí. 
I Vesnické hry jsou jedním 
z projevů fungování občan-
ské společnosti.

Šárka Hrdinová

Vzhledem k probíhající rekonstrukci podla-
hy v tělocvičně DDM v Plesné nebudou letos 
uspořádány vánoční turnaje v badmintonu 
a sálové kopané.

SOkOlSký PlES a DětSký MaškaRní 
PlES budou uspořádány 16. a 17. února 2013, 
jestliže se podaří vyřešit provozování akcí 
na nově zrekonstruované podlaze.

Vladimír Mach

Tělocvičná jednota Sokol Plesná 
přeje všem plesenským občanům 

příjemné prožití Vánoc a hodně zdraví 
i osobních úspěchů v roce 2013. 

Sokol Plesná zároveň děkuje 
všem svým sponzorům, 

kteří přispívají na jeho činnost, 
zvláště pak firmám Hruška a Elvac.

tj Sokol Plesná oznamuje
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Historický úspěch Plesné 
ve vesnických sportovních hrách

17. ročník Vesnických her skon-
čil pro Plesnou velkým úspěchem. 
Po loňském sedmém místě se letos 

naši sportovci snažili a celkově jsme skončili 
na druhém místě, což je historicky nejlep-
ší umístění. Zatím jsme měli na kontě jedno 
třetí a jedno čtvrté místo v soutěži obcí. Ten-
to výsledek se nám podařil proto, že ve větši-
ně soutěží jsme se zlepšili a v pěti soutěžích 
z jedenácti stáli naši reprezentanti na stupních 
vítězů. Vyhráli jsme badminton a cyklistiku 
(obě soutěže pořádala Plesná), na druhém mís-
tě jsme se umístili v nohejbale a třetí skončila 
družstva stolních tenistů, přespolních běžců 
a sálových fotbalistů. Dvě nejhorší umístění 
se škrtala (kuželky a střelba ze vzduchovky). 
Při konečném stejném počtu bodů s Krásným 
Polem (69 bodů) rozhodoval pro nás větší počet 
prvních míst.

Historický propad až na šesté místo zazna-
menala Velká Polom, která prozatím ve všech 
ročnících stála na stupních vítězů. Nejvyrov-
nanější výsledky a celkově nejvyšší počet bodů 
dosáhlo Krásné Pole, tomu ovšem uškodilo 
odepsání dvou nejhorších výsledků. Letošní 
ročník v soutěži obcí byl prozatím nejvyrov-
nanější, na stupních vítězů se mohlo umístit 
prvních šest obcí.

Celkové výsledky po jedenácti soutěžích (body 
v závorce se nezapočítávají):
  1.  Vřesina ................................................ 69

9+10+7+7+(0)+9+10+(2)+7+5+5=(71)
  2.  Plesná .................................................  67

6+(0)+8+10+8+3+9+5+10+(2)+8=(69)
  3.  Krásné Pole ........................................  67 

8+8+(3)+8+(4)+5+7+10+8+7+6=(74)
  4.  Dolní Lhota ........................................  66 

(2)+6+(0)+9+10+2+4+7+9+9+10=(68)
  5.  Horní Lhota ........................................ 64 

(3)+(4)+5+5+7+10+8+8+4+8+9=(71)
  6.  Velká Polom .......................................  63 

7+(5)+6+6+6+8+5+9+6+10+(0)=(68)
  7.  Dobroslavice ......................................  50 

10+9+10+(0)+0+7+3+3+5+3+(0)=(50)
  8.  Pustá Polom ........................................ 39 

(0)+(0)+4+4+9+6+2+0+3+4+7=(39)
  9.  Hlubočec ............................................  36 

5+3+9+(0)+3+(0)+0+6+0+6+4=(36)
10.  Těškovice ............................................ 34 

4+7+2+(0)+5+4+6+4+2+1+(0)=(34)

Zrekapitulujeme si ještě výsledky posled-
ních tří soutěží.

Devátou soutěží byla cyklistika pořáda-
ná Plesnou v rámci závodu Plesenská stezka. 
Plesná v sestavě René Cihlář (4.), Zdeněk Mi-
kolajek (10.), Marek Václavík (12.) a Petr Košař 
(28.) celou soutěž vyhrála, nezúčastnil se Hlu-
bočec. Soutěž jednotlivců VSH vyhrál Viktor 
Klos z Hlubočce, náš René Cihlář se umístil 
na čtvrtém místě. Celý závod provázelo krásné 
slunečné počasí babího léta a Plesenská stez-

ka měla při svém dvacátém ročníku rekordní 
účast - dvě stě účastníků.

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

Střelba ze vzduchovky, kterou pořádal Hlu-
bočec ve Velké Polomi, se družstvu Plesné - 
ve složení Ciompa Zbyšek (18.), Brož Vladimír 
(19.), Baier Michal (34.) a Košař Petr (36.) – ne-
povedla a skončili jsme na devátém místě. Prv-
ní místo obhájila Velká Polom a v jednotlivcích 
už potřetí  v řadě zvítězil Přemek Stanovský 
z Hlubočce.

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

Poslední, jedenáctou soutěží byla sálová ko-
paná v Dolní Lhotě. Družstvo Plesné ve slože-
ní  Radim Adámek, Ondřej Bochňák, Tomáš 
Klos, David Radhouský, Jiří Svoboda a Marek 
Vajda pod vedením Vladimíra Sobka zabojo-
valo a skončilo na krásném třetím místě, při-
čemž ještě lepší umístění uteklo o jediný gól 
a bod. Tato poslední soutěž značně zamíchala 
konečným pořadím ve Vesnických sportovních 
hrách.

Výsledky 11. soutěže v sálové kopané:
  1. Dolní Lhota
  2. Horní Lhota
  3. Plesná
  4. Pustá Polom
  5. Krásné Pole
  6. Vřesina
  7. Hlubočec
   Velká Polom, Těškovice a Dobroslavice 

se neúčastnili.

Reprezentace Plesné ve Vesnických spor-
tovních hrách je záležitostí celé obce, nikoli 
pouze členů Sokola Plesná, jak si myslí někte-
ří plesenští občané.  Sokol je garantem, který 
zajišťuje účast závodníků v  jednotlivých dis-
ciplínách. Letos nás reprezentovalo celkem 33 
mužů a žen, z toho jen 8 členů Sokola Plesná. 
Nejčastěji reprezentujícími sportovci byli se 
třemi starty Adámek Radim, Košař Petr a Vác-
lavík Marek. Dvakrát za Plesnou nastoupili 
Baier Michal, Benbenek Jan, Benbenek Vác-
lav, Klos Tomáš, Mihálik Luboš a Vajda Ma-
rek.  Jedenkrát reprezentovali Bochňák Ond-
řej, Brož David, Brož Vladimír, Cihlář René, 
Ciompa Zbyšek, Hrdina Libor, Hrdina Mirek, 
Chrobok Jiří, Jeřábek Jan, Kolář Petr, Luzar 
Tomáš, Mach Vladimír ml., Miháliková Jaro-
míra, Mikolajek Zdeněk, Novák Marek, No-
vák Milan, Osmančíková Vendula, Pařenica 
Vladimír, Radhouský David, Rosypal Dušan, 
Schreiber Jiří, Svoboda Jiří, Synek Petr a Syn-
ková Kristýna. Věřím, že příští rok se tyto řady 
sportovců z Plesné ještě rozšíří.

Nejlépe si v soutěžích jednotlivců vedli Petr 
Synek – vyhrál soutěž stolních tenistů, Jan 
Benbenek byl třetí v přespolním běhu a René 
Cihlář čtvrtý v cyklistice.

Veškeré výsledky letošního i minulých roč-
níků Vesnických sportovních her (dříve Ves-
nické olympiády) najdete na  www.volny.cz/
sokol-plesna.

Vladimír Mach

Vítězné družstvo cyklistů.

Sáloví fotbalisté Plesné.
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KuLturNí POřADY NA MěSíCE PrOSiNEC 2012

11.	12.	 Út	 10.00	 	Skryté senzace – přednáška PhDr. A. Vašíčka, ve které 
autor odhaluje nejrůznější záhady světa 
Místo	konání:	Dům s pečovatelskou službou, Průběžná,
Ostrava–Poruba.	Senioři vstup zdarma.
Probíhá za finanční podpory statutárního města Ostravy.

12.	12.	 St	 18.00	 	Andělské světlo	–	přednáška Ing. Z. Moulisové
Místo	konání:	předsálí	divadelního	sálu	DK Poklad, M. Kopeckého,
Ostrava–Poruba.	Vstupné	60	Kč.

13.	12.	 Čt	 15.00	 	Tvůrčí	dílna:	Kouzelný stromeček
výroba vánočních ozdob 
Místo	konání:	Centrum volného času, Vietnamská,
Ostrava–Poruba.	Vstup	zdarma.
Probíhá za finanční podpory statutárního města Ostravy.

16.	12.	 Ne	 10.00	 	Pohádkové vánoce	-	divadelní představení
Divadelní agentura Křesadlo. 
Místo	konání:	Společenský	sál	v	areálu	Domova Slunečnice 
Ostrava, ul. 17. listopadu,	Ostrava–Poruba.	Vstupné	60	Kč.

20.	12.	 Čt	 15.00	 	Když zvoneček zazvoní
zdobení zvonečků mramorovací technikou
Místo	konání:	Centrum volného času, Vietnamská,
Ostrava–Poruba.	Vstup	zdarma.
Probíhá za finanční podpory statutárního města Ostravy.

21.	12.	 Pá	 19.00	 	Daniel Hůlka & Lubomír Brabec a Dětský pěvecký 
sbor Muzika ZŠ j. valčíka 
Místo	konání:	Kostel sv. Cyrila a Metoděje,	Ostrava–Pustkovec.	
Vstupné	200	Kč,	děti	150	Kč.

27.	12.	 Čt	 10.00	 	Tvůrčí	dílna:	Sněhulákoviny
výroba dózy z plechové krabičky 
Místo	konání:	Centrum volného času, O. Jeremiáše,
Ostrava–Poruba.	Vstup	zdarma.
Probíhá za finanční podpory statutárního města Ostravy.

31.	12.	 Po	 14.00	 	Dětský Silvestr s Hopsalínem
zábavné silvestrovské odpoledne pro děti a rodiče
Místo	konání:	Společenský	sál	v	areálu	Domova Slunečnice 
Ostrava, ul. 17. listopadu,	Ostrava–Poruba.	Vstupné	70	Kč.

Připravujeme:

	Napříč zeměkoulí:  Příměstský tábor  4. 2. – 8. 2. 2013
táborová hra na cestovatele, poznávání vzdálených krajin, výlety, tvůrčí aktivity. 
Pro holky a kluky od 6 – 15 let. 
Místo	konání:	18. 1. 2013
Místo	konání:	Centrum volného času, O. Jeremiáše,	Ostrava–Poruba.

Kulturní centrum Poruba

Tak nám ten čas pěkně ubíhá, zdá se, že sot-
va školní rok začal, už se blíží Vánoce. Také 
jsme s dětmi urazili pěkný kousek cesty. Všich-
ni se už ve školce cítí jako doma, některým se 
odpoledne nechce domů a ráno s radostí přichá-
zejí, aby si pohráli s kamarády a zase se něco 
nového naučili.

Všichni si také zvykli na nové rozdělení 
tříd, předškolní děti jsou soustředěny v dolní 
třídě a všechny mladší docházejí do horní tří-
dy. Takové uspořádání umožňuje větší přípravu 
do školy předškolním dětem. Ty mladší zase 

mají více času na hraní a pochopení základních 
pravidel chování.

Během podzimních měsíců jsme sledovali, 
jak se nám postupně mění školní zahrada, a tě-
šili se, až na jaře vyběhneme ven, vyzkoušíme 
nové koutky a budeme pozorovat nové rostliny. 
Několikrát nás navštívilo divadlo, jednou ma-
ňáskové divadlo Šternberk, podruhé divadélko 
Šikulka a viděli jsme také klaunské vystoupení 
Kašpárka Pepina. A protože děti rády předve-
dou, co se naučily, zúčastnily se vystoupení 
na setkání jubilantů v plesenském Domě dětí 

Mateřská škola se opět hlásí...
a mládeže. Za své povedené vystoupení dostaly 
sladkou odměnu.

Teď už se pomalu chystáme na mikulášskou 
besídku, učíme se písničky a básničky pro Mi-
kuláše a taky se těšíme na Vánoce. Uprostřed 
této pohodové atmosféry přejeme čtenářům 
Plesa krásné svátky a šťastný vstup do roku 
2013 a také děkujeme všem, kteří MŠ přispěli 
nějakou pomocí či darem.

Informace z dění v MŠ jsou nyní aktuálně 
ukládány a zveřejňovány na novém webu – 
www.msplesna.cz.

Kolektiv MŠ Ostrava-Plesná

tJ Sokol Plesná pořádá lyžařský zájezd 
do Malenovic na chatu Poma ve dnech

19. 1. - 20 1. 2013
Cena zájezdu: 
700, - kč/dospělá osoba, 650, - kč/děti do 10 let
V ceně: doprava, ubytování, 2 x oběd, 1x snída-
ně, 1x večeře.
Odjezd:
19. 1. 2013 v 7:35 hod. od hasičárny v Plesné
1. zastávka - Plesná - Hrábek – 7:40 hod.
2. zastávka -  Hrabůvka - Dřevoprodej - autob. 

zastávka (asi 8:05 -15 hod.)
Ubytování:
ve 4 - 8lůžkových pokojích, sociální zařízení 
na chodbě.
Dvoudenní permanentku si samostatně každý 
zakoupí v baru restaurace na chatě u p. Stude-
ného, cena 200,- kč + vratná záloha za čipovou 
kartu 100,- kč.
Odjezd zpět:
20. 1. 2013 v 16:30 hod.z parkoviště pod cha-
tou
Zájemci se mohou hlásit na:
email vaclavc@seznam.cz, nebo tel. 724 716 914

Zájezd zaplatit nejpozději do 20. 12. 2012

Zájezd na lyže

Účastníci lyžařského zájezdu 2012.
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Okrsková volební komise č. 311 – Ostrava-Plesná 
oznamuje výsledky voleb do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje konaných ve dnech 12. a 13. října 2012

Počet voličů:
celkem zapsáno v seznamu voličů ........................................ 1107
k volbám se dostavilo ............................................................   528
tzn. volební účast .................................................................47,70 %
platné hlasy ............................................................................. 511

Číslo název Počet 
hlasů v %

7 Volte Pravý blok 0 0
8 Strana práv Občanů ZEMANOVCI 9 1,76

20 Moravané 2 0,39
22 Národní socialisté – levice 21. století 5 0,97
25 SUVERENITA – Blok J. Bobošíkové 5 0,97
26 Nezávislí 47 9,19
27 Koalice Strany soukromníků ČR a Konzervativní strany 2 0,39
43 Komunistická strana Čech a Moravy 127 24,85
51 Strana zelených 15 2,93
53 Dělnická strana sociální spravedlnosti – STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 4 0,78
54 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 4 0,78
60 Česká strana sociálně demokratická 94 18,39
65 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 1 0,19
70 Občanská demokratická strana 76 14,87
77 Strana svobodných občanů 6 1,17
78 Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků 3 0,58
81 Protest – nevolím parlamentní strany 1 0,19
83 Komunistická strana Československa 5 0,97
84 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 64 12,52
86 TOP 09 a Starostové pro Moravskoslezský kraj 30 5,87
93 Česká pirátská strana 11 2,15

Vážení spoluobčané,
myslivci Mysliveckého sdružení Děhy-

lov, kteří myslivecky hospodaří rovněž v obci 
Plesná, vám přejí  šťastné a veselé prožití vá-
nočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém 
roce 2013.

Dále chceme předem poděkovat obětavým 
spoluobčanům, kteří v zimních měsících, hlav-
ně při velkých mrazech a sněhové pokrývce, 
kdy zvěř strádá,  ji pomáhají myslivcům  při-
krmovat u krmných mysliveckých zařízení, tzv. 
krmelců a zásypů. Dovolujeme si  vás informo-
vat, že zvěř se přikrmuje pouze kvalitním krmi-
vem.. Jeho předkládané množství musí odpoví-
dat druhu a stavům zvěře, intervalu, ve kterém 
se zvěř přikrmuje. Např. zvěři nelze předkládat 
seno z tvrdých kyselých trav, ostřic a bylin, kr-
mivo s obsahem žluklých tuků, plesnivé nebo 
jinak znehodnocené. Do  lizů - solisek se nesmí  
doplňovat  posypová sůl, kterou se v zimním 
období solí komunikace. Zvěř bývá ve velkých 
mrazech a vysoké sněhové pokrývce oslabená.  
Vyplašení zvěře v tomto období, např. volně 
pobíhajícím nezvladatelným psem, který zvěř 
prohání po honitbě, může znamenat její uříce-
ní a následný úhyn. Proto je třeba zajistit zvěři 
v zimním období v honitbě klid.

Dne 19. 10. 2012 jsme za přispění ÚMOb 
Plesná zorganizovali brigádu  v prostoru Kněz-
ka, mezi obcemi Plesná a Dobroslavice, kde 
jsme v lese a vedle hlavní komunikace  nasbírali  
velký kontejner ojetých pneumatik, plastových 
láhví, stavební suti a jiného odpadu. ÚMOb 
Plesná tímto chceme poděkovat za přistavení 
kontejneru na odpad a spolupráci. Je s podivem, 
že v dnešní době, kdy jsou všem běžně dostup-
né tzv. sběrné dvory na různý odpad, „občané“ 
vyvážejí odpad do lesních prostor a příkopů 
u komunikací.

V příštím kalendářním roce bude naše MS 
Děhylov slavit výročí 50 let od založení sdruže-
ní. Budeme organizovat doprovodný program, 
především pro občany obcí, kde myslivecky 
hospodaříme. O celé připravované akci budeme 
včas informovat.

Mgr. Roman Rajský

Myslivci
informují

Opět je zde konec roku a jako v jiných letech 
k němu patří setkání jubilantů – seniorů, kteří 
v tomto roce oslavili své kulaté, nebo půlkulaté 
jubileum.

Jako v jiných letech i letos se 14. listopadu 
v domě dětí a mládeže sešli jubilanti-občané 
městského obvodu, kteří letos oslavili, nebo 
oslaví své kulaté, nebo půlkulaté narozeniny, 
aby si toto jubileum připomenuli. V roce 2012 
to bylo celkem 75 našich spoluobčanů a účast 
na této akci byla (vlastně jako každý rok) asi pa-
desátiprocentní.

Jubilanty jistě potěšilo vystoupení dětí Ma-
teřské školy Plesná, které oslavencům připome-
nuly, že po nich přijdou nové generace, které 
budou v Plesné žít a svému okolí připomínat, 
že zde žijí lidé, kteří dovedou pracovat, ale také 
se patřičně bavit a oslavovat. Na závěr svého 
vystoupení předaly děti oslavencům malé dá-
rečky, které pro ně v MŠ vyrobily. Potěšením 
pro jubilanty bylo jistě i vystoupení pěveckého 
sboru Paprsek ze Základní školy Velká Polom, 
který pod vedením paní učitelky Švidrnocho-

vé potěšil oslavence řadou pěkných písní. Pak 
pan starosta ing. Bochňák seznámil přítomné 
s tím, co se v Plesné děje a bude dít. Následo-
vala přátelská beseda, jež byla zakončena pře-
dáním malých dárků, které oslavencům věnoval 
obchodní dům Globus.

Ke gratulaci se připojuji i já a...

přeji všem oslavencům 
a vlastně i všem občanům Plesné 

šťastné, krásně prožité a radostné Vánoce 
a do příštího roku samozřejmě 

co nejpevnější zdraví, 
dobrou náladu a zajisté také štěstí.

Ing. Jaromír Kňura

Setkání jubilantů - seniorů
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Od letošního září navštěvují plesenské děti 
rekonstruovanou mateřskou školu; rekonstruk-
ce probíhala dva roky, vždy v letních měsících. 

V minulém čísle Plesa uveřejněné články pouze 
popisovaly rekonstrukci jako vnější a vnitřní 
úpravy, dovybavení objektu novými podlaho-
vými povrchy a realizování sporáku v kuchyni.

Prioritně však byla změněna koncepce dlou-
hodobého nehospodárného využití objektu, kdy 
byl objekt využit pouze ve druhém nadzemním 
podlaží, ačkoliv byl vytápěn v celém svém roz-
sahu. 

Ke školní třídě pro 25 dětí ve druhém pod-
laží úpravou dispozičního řešení přibyla další 
třída pro mladší děti, kde je umístěna herna dětí 
s přímým propojením se zahradní částí. Velká 
kuchyňská část byla přemístěna do menších 
prostor a v přízemním podlaží bude umístě-
na obecní knihovna s budoucím internetovým 
připojením a víceúčelový pronajímatelný sálek 
s kuchyňským zázemím.

V celém objektu byl zaveden ekonomický 
systém vytápění, včetně výměny dvou kotlů 
za jeden kondenzační.

Pro pohodlný příchod k objektu byl upra-
ven vstupní zastřešený prostor před vstupem 

a upraven druhý zahradní vstup jako úplný bez-
bariérový příchod do objektu. 

Architektonický výraz školy je koncepčně 
navázán na sochařský parkový a oddechový 
předprostor centra Plesné a zahradní část ško-
ly je doplněna o interaktivní výchovné dětské 
a umělecké prvky.

Přeji všem dětem i návštěvníkům školy, 
aby jejich pobyt v nově upravených prostorách 
objektu a jeho okolí byl příjemný a obohatil je 
o nové zážitky.

Ing. arch. Dušan Rosypal

ještě několik slov autora 
k rekonstrukci mateřské školy

Gymnázium Olgy Havlové je občanům 
Plesné dobře známo – mnohé plesenské děti již 
v minulosti využívaly blízkosti a dobrého auto-
busového spojení a studovaly právě u nás a neji-
nak je tomu i dnes.

V letošním školním roce slaví gymnázium 
své 40. narozeniny, které si připomíná mnoha 
akcemi. Jednou z nich byla podzimní výroční 
školní akademie, která diváky zaujala gejzírem 
originality a studentské i učitelské invence. Ne-
chyběla v ní taneční vystoupení, hudební čísla, 
ale zejména vystoupení studentského divadel-
ního souboru a také divadlo učitelů a absolven-
tů školy. 

Dalším bodem slavnostního scénáře bylo 
setkání hostů, bývalých zaměstnanců a absol-
ventů školy. Hostem zvlášť milým a vzácným 
byla PhDr. Šárka Hrdinová, která se školou 
v roli ředitelky spojila část svého profesního ži-
vota a zanechala v ní svou nesmazatelnou stopu. 
Právě za jejího vedení se škola v devadesátých 

letech dostala do obecného povědomí ostravské 
veřejnosti, získala se souhlasem tehdejšího pre-
zidenta Václava Havla čestný název Gymnázi-
um Olgy Havlové, byla přijata do Asociace při-
družených škol UNESCO a vykročila směrem, 

který neopustila dodnes – směrem ke kvalitě 
a náročnosti, ale zároveň k lidskosti a toleranci.

Dnes je Gymnázium Olgy Havlové své-
bytnou vzdělávací institucí, která je hodno-
cena jako jedna 
z nejlepších škol 
v kraji. Není se co 
divit – výsledky 
studentů v rozlič-
ných soutěžích, 
u maturitních 
zkoušek i jejich 
úspěšnost v při-
jímání na vy-
soké školy jistě 
nemohou nechat 
nikoho na pochy-
bách o tom, že 
se na této škole 
sešli vynikající učitelé, kteří jsou pro své stu-
denty inspirací. O aktivním duchu školy svědčí 

i nepřeberné množství aktivit, do kterých 
se studenti mohou zapojit. Některé z nich 
sahají daleko za hranice našeho regionu. 
Například každoroční studentské histo-
rické konference s tematikou novodobých 
dějin přivedou do školy díky perfektní or-
ganizaci, špičkovým hostům a naléhavým 
tématům studenty středních škol z celé re-
publiky, tradiční anglické divadlo zase před 
Vánocemi zhlédnou stovky žáků základních 
a středních škol z celého kraje, divadlo jezdí 
hostovat i do Brna, Opavy a Prahy. Studen-
ty vyhledávanou aktivitou jsou mezinárod-
ní projekty, v současnosti je nejvýznamněj-

ší projekt Comenius, v jehož rámci spolupracuje 
deset evropských zemí na úkolu rozšířit databá-
zi evropských naučných turistických tras. Naši 
studenti chtějí svým zahraničním partnerům 
přiblížit oblast Jeseníků a připravují naučnou 

stezku vybavenou informačními cedulemi s an-
glickými popisky. Gymnázium Olgy Havlové je 
hlavním koordinátorem tohoto projektu a stu-
denti zapojení do projektových aktivit již bě-

hem výměnných 
pobytů navští-
vili Španělsko, 
Turecko a Litvu 
a na další cesty 
se připravují. 

Za 40 let exis-
tence gymnázia 
prošlo školou ne-
přeberné množ-
ství zajímavých 
osobností, mezi 
nimi i mnozí 
obyvatelé Plesné. 
Ať už si naši ško-

lu pamatují jako tzv. „malou Thälmanku“, pro-
tože v době svého vzniku sídlila na Thälman-
nově ulici, nebo jako „Majerku“ či „Havlovku“, 
mohou se přijít podívat, jak se škola od dob je-
jich studia změnila. Téměř všechny učebny jsou 
vybaveny multimediální technikou, laboratoře 
přírodovědných předmětů disponují perfektním 
moderním vybavením umožňujícím počítačově 
zpracovávat probíhající pokusy, v jazykových 
učebnách studenti pracují s interaktivními ta-
bulemi, vestibul školy poskytuje příjemné mo-
derní zázemí… Škola zkrátka neztrácí krok 
s dobou, má minulost, za kterou se nemusí sty-
dět, a budoucnost, od které lze mnohé očekávat.

O aktivitách školy můžete získat bliž-
ší informace na webových stránkách školy 
www.gyohavl.cz nebo na tradičním Dni otevře-
ných dveří, který se chystá na úterý 15. ledna 
2013 a na který jste srdečně zváni.

Jana Huvarová, 
ředitelka školy

Podzim na Gymnáziu Olgy Havlové v Porubě
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Na kole po route 66
napříč Amerikou – 3.

16. 4. 2012
Ještě připojuji pár včerejších dojmů z Grand 

Canyonu. Sjíždění řeky Colorado na raftu musí 
být nádhera. Řeka sice  teče jen pár mil od jižní 
vyhlídky, na níž jsem byl, ale není vidět. Podle 
mapy by měla být pod výčnělkem Plateau Point, 
je tam vidět takový kaňonek, kde by mohla řeka 
téci. Je to všechno tak obrovské, že řeka, přes 
kterou jsem jel po mostě z Kalifornie do Ari-
zony už stovky mil poté, co opustila Grand Ca-
nyon a byla tam  užší než Vltava v Praze, ale se 
silným proudem, se na dně Grand Canyonu sko-
ro ztrácí. Vodáci z řeky také asi vidí jen stěny 
toho svého kaňonku a na celý kaňon nemají vý-
hled. Zpáteční cesta, jak už jsem se zmínil, byla 
opět nabita programem, fotografka na přání fo-
tila cestující ve vagónu, přišel kovboj s kytarou 

a zazpíval staré country z padesátých let z dob 
jeho mládí. Ostatně při průjezdu Arizonou 
často znějí ze saloonů, obchůdků a restaurací 
u cesty staré známé rokenroly a country songy.

Za krásného slunečného počasí vyjíždím 
z Williamsu, sice chladno, 
jak také jinak v nadmořské 
výšce přes 2300 m.n.m. Stále 
ještě stoupám až na Arizona 
divide, tedy rozvodí, ve výš-
ce 7335 stop, tj. asi 2400 
m.n.m. A tady začíná mírný 
celodenní sjezd, za chvíli 
vjíždím do krásného městečka Flagstaff (2300 
m.n.m.), které podporuje cyklistiku a je prv-
ním městem na světě, jež vyhlásilo program 
temného nebe - WORLD'S FIRST INTER-

NATIONAL DARK SKY CITY, tedy to, oč 
usilují astronomové na celém světě. Nádherné 
šlapání, sobotní sníh a mráz jsou zapomenu-
ty, po levé straně  směrem ke Grand Canyonu 
hory s nejvyšší zasněženou Snowbowl, kolem 

řídké borové lesy se zbytky sněhu, připadám 
si jako na jaře v Tatrách. Jaká změna oproti 
zasněženým „lednovým Jizerkám“ před dvě-
ma dny ve Williamsu! Profil silnice se už drží 
mezi 1700 a 2000 m.n.m. Jedu rychle, s větrem 
v zádech. Zažívám až kýčovitý požitek z jízdy. 
Za městečkem Winona je šestimílová odbočka 
k největšímu známému meteorickému kráteru 
na souši, kde asi před 50 000 léty dopadl rych-
lostí asi 40 km/sek známý arizonský meterorit. 
Kráter samozřejmě musím vidět. Nenechávám 
se odradit ani tabulí CLOSED na začátku od-
bočky a informací, že bude otevřeno zase zítra 
od 8 hod. dopoledne. Jedu tam s nadějí, že ales-
poň do kráteru nahlédnu, že budou zavřeny jen 
obchůdky s cetkami a doprovodná expozice. Ale 
kráter obklopuje 20 nebo 30 m vysoký val z ka-
mení vyvrženého dopadem meteoritu a u jeho 
úpatí je po obvodu celý důkladně oplocen. Přijel 
jsem asi 40 minut po uzavření areálu a personál 
se již v autech přes uzamčenou bránu rozjížděl. 
Z těch asi 6 aut jsem u brány, kterou odemyka-
li a za sebou zase zamykali, asi 3 oslovil, ale 
byl jsem pokaždé zdvořile a vlídně,ale rázně  
odmítnut. Nepomohlo ani vysvětlování, z jaké 
dálky jsem přijel a že pohled do kráteru by pro 
mne byl životním zážitkem a stačilo by mi jen 
vyběhnout nahoru, mrknout do kráteru, udělat 
pár fotek. Vše za 10 minut. Jako poslední jel asi 
šéf, s pichlavýma očima a nepřátelským výra-
zem, bylo jasné, že je to ztraceno, ale poslední 
pokus. Začal nadávat, že jeho džob sedmnáctou 
hodinou skončil, že mu nikdo nezaplatí, když se 
tady zdrží. Pak čekal, až odjedu, asi měl oba-
vy, že se budu pokoušet přelézt plot.Tak jsem si 
kráter vyfotil zvenku, je to také působivé, ten 
věnec kamení. To mne Amíci  zklamali. U nás 
by v takovém případě cizince z opačného kon-
ce světa, navíc zralého věku, který se tam asi 
už nepodívá, určitě pustili. Zajížďka ke kráteru 
byla 12 mil, do  městečka Winslow, kde jsem 
chtěl přespat, asi 26 mil, takže jsem uvažoval, 
že se tam druhý den vrátím. Jenže je už 6 ho-
din večer a těch 26 mil představuje dvě hodiny 
usilovné jízdy. Samozřejmě jsem zatměl a po-
sledních asi 8 mil jsem jel se světly.Ty americké, 
co jsem si po krádeži koupil, jsou skvělé. Skoro 
jak reflektor auta. Krásně osvětlí i informační 
tabuli u cesty. A to jen se třemi diodami. Tak-
že je krásně vidět plnou bílou čáru oddělující 

pokračování na straně 12

Barringerův kráter vytvořený meteoritem leží poblíž Winslow v Arizoně.
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krajnici od jízdních pruhů, navíc souběžně s čá-
rou jsou na vozovce takové zuby, jako by tam 
projel tank, na kterých auto hrká (aby se řidič 
probudil) a na kole to člověku málem vykloubí 
ramena. Jízda po krajnici za tmy byla pro mne 
skutečně krajně vyčerpávající a nervy drásající 
disciplína. Krajnice v USA, alespoň ty, po kte-
rých jsem jel, jsou dost rozbité a asi je nikdo 
neuklízí. Leží tam nejrůznější smetí a odpadky 
až po celé utržené běhouny pneumatik kamio-
nů a přejeté kojoty, velké černé chlupaté „psy“, 
které bych ani s tím nejlepším světlem asi ne-
spatřil a střet s nimi by asi skončil saltem. Na-
konec jsem dojel do Motelu Route 66, spravoval 
ho děda, asi nadšenec historie Route 66, starých 
aut a motorek. Dal mi  na uvítanou pivo, nabídl 

i druhé, ale raději jsem ho poprosil o rajče a ci-
buli. Zařízení pokoje opět v duchu Harley Da-
vidson, Route 66 atd. Jen vana je na pár místech 
už obitá, chybí žárovka, zkrátka děda se činí, 
ale je toho asi na něj už moc. V televizi na ka-
nálu nepřetržitě vysílajícím počasí se stále ještě 
probírala tornáda, jichž bylo v pásu od Chicaga 
po Memphis nahlášeno 126 a v Oklahomě si vy-
žádala 6 obětí na životech. Doufám, že než tam 
dojedu, bude už klid. Ještě zalepit duši s poma-
lým defektem od drátku vydroleného z pneu-
matiky kamionu a spát. Naštěstí mám skvělé 
pláště (z porubského Corriga), kterými drátek 
kratší než asi 5 mm k duši nedosáhne. Dnes tedy 
170 km nádherné jízdy.
17. 4. 2012

Druhý den ráno v motelu kontinentální sní-
daně, ale ne taková, jakou pod tímto názvem 
známe, ale vše volně přístupné: 2 druhy lupín-
ků, mléko, džus, káva, čaj, různé koláčky a dor-
tíky, směsi na různé kaše, třeba i ze skořice 
a jablek, javorový sirup, kakao atd. (vše v sáč-
cích s emblémem 66), jablka, banány, pomeran-
če. Platbu kartou děda zvládl asi až na čtvrtý 
pokus, ale stále se omlouval, že to je jeho chyba. 

Mé včerejší rozhodnutí vrátit se ke kráteru 
vyprchalo, musel bych mírně do kopce proti vě-
tru a obětovat tomu jeden den, jichž nemám na-
zbyt. Do kráteru se tedy podívám na internetu. 
Pokračuji Arizonou na Holbrook. 

Nabývám dojmu, že je to jeden z chud-
ších států Unie. Vesnické domky jsou opravdu 
skromné, zahrady kolem nich neudržované, 
často s poházenými zbytky zahradního nábyt-
ku, roztrhanými fóliovníky, přerostlou loňskou 
trávou, nahodile rostoucími stromy, dřevěný-
mi zahradními domečky či spíše kůlničkami. 
K nevábnému dojmu ještě přispívají zatím ne-
olistěné stromy a keře. Zato v železářství, kam 
jsem si šel dokoupit ještě kleště a klíč, jsou vitrí-
ny plné nablýskaných pušek, samopalů, pistolí, 
jen si nějaké koupit. Pistole už za 200 dolarů, 
samopal přes 1000. Nevěřím ale, že se prodávají 
jen tak, bez nějakých omezujících podmínek.

Za Holbrookem jsem odbočil do Národního 
parku PETRIFIED FOREST (zkamenělý les), 

kde jsou postupnou ero-
zí obnaženy zkamenělé 
kmeny stromů z geolo-
gického období TRIAS. 
Před asi 225 miliony let 
kmeny padaly do bažin 
a postupně se z nich vy-
plavila organická hmo-
ta, "nasákly“  různými 
prvky a anorganickými 
sloučeninami, které je 
velmi zajímavě zbarvi-
ly, takže vypadají jako 
ze skla. Jsou rozsety 
po krajině, nejatraktiv-
nější jsou v "muzeu", ně-
které dokonce vybrou-
šené, takže vypadají 
jako obrovské polodra-

hokamy. Ale byla to zajížďka více než 20 mil. 
Na zpáteční cestě mne předjela snad jen 2 auta 
(ostatní se většinou vracejí od vstupu na silni-
ci, po které přijela, a neprojíždějí těch 28 mil 
napříč parkem). Jedno jsem zastavil a požádal 
mladou paní s dcerou o vodu, dala mi 2 malé 
láhve a nějaký medový perník. A pak mne dojel 
ranger (strážce parku). Park se v 18 hodin zaví-
rá a on celou trasu projížděl a zamykal závory. 
Po krátké telefonické konzultaci s dispečerkou 
mne nejdříve legitimoval, pak jsem musel ode-
vzdat střelné a bodné zbraně (v USA koupený 
nožík s čepelí dlouhou asi 4 cm), poodstoupit 
od auta, načež následovala osobní prohlídka 
jako na letišti a nakonec mi řekl, že když si ro-
zeberu kolo, odveze mne. Tedy sundat bagáž, 
vyndat kola a hotovo. Seděl jsem vzadu odděle-
ný od řidiče mřížkou. Choval se sice zpočátku 
přísně, ale v autě jsme se nakonec pěkně poba-
vili. Zatímco u nás mají mnozí, zejména starší 
lidé, kteří si víc pamatují, ještě stále tísnivý po-
cit při jednání s uniformovanou osobou, v USA  
jsem při takové perlustraci (později jsem zažil 
ještě další) nic takového necítil, každý poradí, 
mohu se zeptat i na kontroverzní věci, např. jak 
je to se stanováním – samozřejmě při soukro-
mém vlastnictví téměř všeho to je problém -, 
a nikdo nezačne dávat najevo svoji moc. Ran-
ger, i když to nebyl policista, mi řekl, že jejich 
zásadou je chránit a sloužit, jak to mají američ-
tí policisté napsáno na autech stejně jako dnes 

už i naše policie. Musel samozřejmě hlásit, že 
veze cizí osobu, a dostal povolení, kam mne 
až může zavézt. Tedy žádné "sedni kámo, já tě 
tam hodím": zavezl mne 8 mil před Chambers, 
kde jsem chtěl přespat. Rozloučili jsme se vel-
mi přátelsky, po upomenutí vrátil nožík. Ještě 
nebyl v zámoří a chtěl by se podívat do Evropy, 
do Alp. Popřál jsem mu, ať se mu toto přání spl-
ní a ať nevynechá ani mou vlast. Od něj jsem 
se konečně dověděl (nikdo předtím mi to nebyl 
schopen říci), jaký je bod mrazu a varu vody 
ve stupních Fahrenheita. Je to 32 a 212. Pak 
jsem opět nasadil světla, dofoukal pomalý de-
fekt a opět vyrazil tmou po krajnici zbývajících 
13 km do Chambers. Ale vrtalo mi hlavou, zda 
nedojde k nejhoršímu. A sice, že Chambers ne-
bude žádné městečko či vesnice. A je tomu tak. 
V dálce svítí jen pár světel a je to vlastně jen 
benzinka a hned vedle motel obležený kamiony. 
Nic víc. Motel kompletně v režii Indů, ostatně 
jako většina motelů na mé cestě, plně obsazený. 
Řekl jsem tedy recepčním – jeden starý a jeden 
mladý Ind -, že už nehodlám jet dál a že budu 
spát třeba v recepci ve spacáku. Když jsem se 
jich zeptal, zda mezi sebou mluví hindu a zda 
rozumějí sanskrtu, začali být oba Indové velmi 
milí a nakonec se našel jeden pokoj, který není 
obsazen, protože v něm není vše v  pořádku, 
a proto na něj dostanu 50% slevu. Pak jsem zjis-
til, že tam jen nefunguje mikrovlnnka. Jinak 
sprcha, vana, WC, teplá voda, TV , světla, vše 
v pořádku. A ještě pár postřehů o nebezpečích 
číhajících v přírodě. Je prý tady ještě tak chlad-
no, že hadi a škorpióni ještě nevylezli.  A nikdo, 
s kým jsem mluvil, ještě v přírodě živého hada 
nebo škorpióna neviděl. Jen ranger, ostatní asi 
moc do divočiny nechodí, dávají přednost bez-
pečným a značeným trasám nebo ještě raději 
Fast foodům a McDonaldům. Ale velmi nebez-
peční jsou prý kojoti. Jsou sice velcí jen jako 
větší pes s trochu prasečím čumákem, ale pohy-
bují se ve smečkách a takové smečce je těžko se 
ubránit. Ale o tom pochybuji, snad jen v zimě, 
kdy trpí hladem. Horší je to s tornády, které prá-
vě na východě řádí, před těmi se nedá utéct. Jen 
zalehnout do nějakého dolíku, daleko od všech 
staveb a mostů, hlavně se pod ničím neschová-
vat. Říkal ranger! Končím tedy v motelu Days 
Inn, internet je zde zdarma v rámci služeb. Zítra 

bych si chtěl dát tak trochu oddechový den. Do-
jet jen do Gallupu, podle informací zajímavého 
městečka, ležícího už v Novém Mexiku. Dnes 
jsem najel 84 mil, tedy 135 km.

Miroslav Hrdina

Na kole po route 66... 

Zkamenělý kmen stromu v Národním parku Petrified forest.

Město Gallup leží v Novém Mexiku.



číslo 5/2012 13PLESO

Hasiči informují

Pozvánka na plesy
Sbor dobrovolných hasičů  

Plesná Vás srdečně zve na tra-
diční Hasičský ples, který se 
koná v sobotu 19. 1. 2013 od 20 
hod. v Domě dětí a mládeže.

Předprodej vstupenek bude 11. 1. 2013 
od 16-18 hod. ve schůzovní místnosti v hasič-
ské zbrojnici.

Dále si Vás dovolujeme pozvat na tradiční  
Maškarní ples, který se uskuteční v sobotu 2. 
3. 2013 ve 20 hod. taktéž v Domě dětí a mlá-
deže v Plesné.

Za SDH Jana Benková, 
jednatelka sboru

Příjemné prožití 
vánočních svátků

mnoho štěstí, zdraví, 
spokojenosti a úspě-
chů do nového roku

Vám přeje
Sbor dobrovolných 

hasičů PLESNÁ

I když se blíží zima, jistě si můžeme pláno-
vat výsadbu nových jabloní...

Blaník - plody jsou střední až nadprůměrné 
velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry. 
Slupka je lesklá, ojíněná, středně tlustá, základ-
ní barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř 
na celém povrchu plodu. Dužnina je světle kré-
mové barvy, středně pevná, rozplývavá, střed-
ně až více šťavnatá. Chuť je navinule sladká, 
aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost 
je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí 
koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá 
se skladovat do února až března. Odolnost proti 
strupovitosti je rezistentní (Vf), proti napadení 
padlím jabloňovým je střední až vyšší a vyšší 
je i odolnost proti fyziologickým poruchám 
dužniny. Odrůda je vhodná pro přeroubování 
zdravých stromů a lze ji  vysazovat ve všech 
polohách vhodných pro jabloně. Více o odrůdě 
na internetu - google Blaník -nová perspektivní  
odrůda.

Petra - plody jsou střední až nadprůměrné  
velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně 
pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, 
slabě mastná, středně tlustá, základní barvu 
má zelenožlutou, překrytou červeným žíháním, 
přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 
povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, středně 
tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je na-
vinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá 
v teplejších lokalitách, až výborná. Plodnost 
je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se 
provádí koncem srpna až v polovině září, kon-
zumně dozrává v září, dá se skladovat do listo-

padu.  Odolnost proti strupovitosti je rezistentní 
(Vf) a proti padlí jabloňovému je vyšší. Petra 
je nenáročná odrůda, kterou můžeme  pěstovat 
ve všech polohách vhodných pro jabloně.

tábor - plod je větší velikosti, kulovitého 
až ploše kulovitého tvaru. Slupka je lesklá, 
hladká, středně tlustá až 
slabší, základní barvu má 
zelenožlutou, překrytou 
červeným líčkem větši-
nou ve formě žíhání, čás-
tečně přecházející v roz-
myté líčko v rozsahu 3/4 
povrchu plodu. Dužnina 
je žlutavé barvy, jemné 
konzistence, nadprůměr-
ně šťavnatá, středně pev-
ná. Chuť je navinule slad-
ká až nasládlá, slabě aromatická, velmi dobrá. 
Růst je nadprůměrný, koruny vytváří vzpříme-
né, později rozložité, středně husté. Plodnost je 
raná, velká a při probírce pravidelná. Sklizeň se 
provádí koncem září, konzumně dozrává v říj-
nu a dá se skladovat do  února. Proti napadení 
strupovitostí je rezistentní (Vf) a proti napadení  
padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít 
velmi zakrslé až středně vzrůstné. Středně  ná-
ročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené 
živinami a vláhou. Kvalitní a atraktivní odrů-
da pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat 
do všech oblastí vhodných pro pěstování jablo-
ní. Nejlepší kvality dosahují plody ve středních 
a teplejších polohách. 

Vltava - plody jsou nadprůměrné velikos-

ti, kulovitého až kulovitě kuželovitého  tvaru. 
Stopka  je  středně dlouhá, silnější až středně 
silná. Slupka hladká, středně silná, slabě mast-
ná, základní barvu má zelenožlutou překrytou 
červení ve formě žíhání, přecházející v rozmy-
té líčko na 1/2 až ¾ povrchu plodu. Dužnina je 

středně pevná, krémové 
barvy, jemná, středně až 
více šťavnatá. Chuť navi-
nule sladká až nasládlá, 
aromatická, velmi dobrá 
až výborná. Růst je buj-
ný, koruny vytváří vzpří-
mené, později rozložité, 
středně husté. Plodnost 
raná dosti vysoká, pravi-
delná. Sklizeň se provádí 
asi v polovině září, kon-

zumně dozrává v říjnu, skladovat ji lze  do led-
na. Odolnost proti napadení strupovitostí je 
rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloňo-
vým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé 
až polozakrslé, v horších půdních podmínkách 
lze pěstovat i na bujných podnožích, na kterých 
též dobře plodí. Požadavky – středně náročná 
na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živi-
nami a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního 
vzhledu, vhodné pro přímý konzum i zpraco-
vání. Odrůdu lze pěstovat ve všech polohách 
vhodných pro jabloně bez chemické  ochrany 
proti houbovým chorobám.

Bližší informace o odrůdách můžete získat 
na kontaktech telefon: 317 814 354, 728 044 917, 
e-mail: kumstapetr@seznam.cz

české jabloně

Druhý plesenský country bál
Jak už jsme Vás informovali, 10. listopa-

du proběhl v tělocvičně Domu dětí a mládeže 
druhý ročník ple-
senského country 
bálu. Přestože se 
nám zatím nepoda-
řilo zbavit „plese-
ňáky“ obav z tohoto 
druhu zábavy, sešlo 
se na bále hojně lidí 
i z dalekého okolí. 
Velký úspěch sklidi-
lo vystoupení členů 
western clubu Black 
& Brown z Karvi-
né, kteří předvedli 

vynikající práci s biči a v druhém vstupu pis-
tolnické žonglování, jak jsem se dozvěděla, 
ekvilibristiku s kolty - speciální druhy výhozů, 
tasení a schovávání do pouzdra. Poté následo-
valo žonglování s noži, při kterém se až tajil 
dech.

Celým večerem provázela hudební skupina 
Country, s.r.o., její produkce se prolínala s vý-
ukou country tanců pod vedením zkušeného 
učitele. Nejoblíbenějšími byly skupinové páro-
vé formace, kdy si pánové mohli během jedné 

písničky beztrestně zatancovat téměř se všemi 
dámami v sále. A že jim to v tom westernovém 
velice slušelo, nemusím snad ani zdůrazňovat.

Velké účasti se těšilo i klání v šipkách z koň-
ského sedla, 
kdy se střídal 
jeden kovboj 
za druhým, 
a o půl noci 
vše vyvrcho-
lilo velkým 
finále. A ne-
smím také 
opomenout ani soutěž v sestřelování lahví bi-
čem, na kterou se přihlásilo mnoho mladých 
nadšených i starších zkušených kovbojů s růz-
nou taktikou i stylem, ale nakonec všichni ne-
věřícně zírali na drobnou brunetku, která všem 
pánům vytřela zrak a jako výhru si odnesla kov-
bojský klobouk.

Přestože whisky tekla proudem, na žádné 
velké přestřelky nedošlo, možná i díky vyni-
kajícímu mexickému jídlu, a my jsme rádi, že 
supi museli odletět s prázdnou. Pokud jste zvě-
daví, jak celá akce probíhala, neváhejte se po-
dívat na fotky z průběhu večera na www.coun-
tryplesna.cz.

Alice Brůnová
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Slovo redakční rady Plesa

jesličky svatého Františka

Vážení spoluobčané,
Pleso vychází pětkrát do roka, zhruba 

s dvouměsíčním odstupem tak, aby se v něm 
odrazily nejdůležitější události života Plesné 
v průběhu celého roku. Byli bychom rádi, kdy-
by sami občané více přispívali do Plesa. Bude-
me proto v každém čísle uveřejňovat uzávěrku 
následujícího vydání Plesa, abyste měli dosta-
tek času na případné zaslání vašich příspěvků.

Příspěvky můžete zasílat na tyto elektronické 
adresy:

hrdinovi@seznam.cz 
Peterek.Petr@volny.cz 
sdi@petrsynek.cz 

posta@plesna.ostrava.cz

nebo poštou na adresy:
Šárka Hrdinová, ul. 26.dubna 208
Petr Peterek, Pěkná 173
Petr Synek, Karla Svobody 183
(Hasičská zbrojnice)
Zdeněk Kubín, Na Milířích 571

nebo je můžete také donést na Úřad městského 
obvodu.
Uzávěrka dalšího čísla Plesa je 7. 2. 2013
Uzávěrky v roce 2013:
4. dubna, 30. května, 12. září, 28. listopadu

PaVEl HElEBRanD:
JESlIČkY SVatÉHO FRantIška

kostel sv. Václava v Ostravě
18. 12. a 19. 12. 2012 v 18:00 hodin 

a 26. 12. 2012 ve 14:00 hodin

Vánoční hra Jesličky svatého Františka se 
stala tradiční součástí ostravských Vánoc, v le-
tošním roce ji mohou diváci zhlédnout již poos-
mé. Její uvádění se setkalo v uplynulých letech 
s velkým ohlasem diváků. V inscenaci účinkují 
děti i dospělí a je určena obecenstvu od pěti až 
do sta let.

Vánoční hra se zpěvy skladatele Pavla He-
lebranda je inspirována příběhy a událostmi ze 
života svatého Františka z Assisi. Tento světec 
(1182–1226), který se v moderní době stal pat-
ronem ekologů, se za svého života proslavil lás-

kou ke všem živým tvorům, pokorou a životem 
v dobrovolné chudobě. Byl také básníkem a svá 
kázání často lidem přednášel ve formě udivují-
cích divadelních výstupů, které doháněly k smí-
chu i k slzám. Aby lidem přiblížil noc Božího 
narození, postavil František v italském Grecciu 
první jesličky. Tak se stal zakladatelem oblíbe-
né tradice, jež se udržuje až do našich dnů – po-
stavit vlastní betlém v kostele, na náměstí nebo 
doma pod vánočním stromkem.

Originální libreto hry zahrnuje i původ-
ní dochované texty sv. Františka, jako je např. 
„Chvalozpěv bratra Slunce“. Hra, v níž Franti-
šek a jeho bratři bojují proti nástrahám samot-
ného ďábla, vychází z poetiky lidového divadla, 
a proto jí nechybí humor, napětí a překvapivá 
rozuzlení. Celý příběh prostupuje melodická, 
emotivní hudba v živém provedení sólistů, ví-
cehlasého sboru a komorního orchestru.

Roli sv. Františka ztvární Petr Sýkora, roli 
sv. Kláry zpívají sopranistky Veronika Holbo-
vá a Simona Mrázová, zlého sedláka Pepína 
hraje Roman Vlkovič, roli čerta pokušitele Ju-
raj Čiernik. V rolích Františkových bratří, ses-
ter sv. Kláry, andělů a zvířátek účinkují členové 
Operního studia nDM a sboru opery nDM 
vedeného lenkou Živockou, v neposlední řadě 
i amatérští herci a zpěváci z Ostravy a okolí. 
Osmičlenný orchestr složený z členů operního 
orchestru nDM řídí Jurij Galatenko. Hudeb-
ní nastudování lenka Živocká, výprava to-
máš Volkmer, dramaturgie Tereza Pogodová, 
režie Pavel Helebrand.

Vstupenky jsou v prodeji od 1. 11. 2012 
v Ostravském informačním servisu, s.r.o., 
nebo prostřednictvím objednávky na tel. č. 
724 258 882.

Cena vstupenky je 160 kč, poloviční 80 kč 
(děti do 15 let, studenti, senioři, držitelé karty 
ZTP).

Více informací na www.vazna-hudba.cz. tErMíN uZávěrKY PLESA

Uzávěrka dalšího čísla 
Plesa je 7. února 2013

informace z úřadu

čipování psů 
Nová obecně závazná vyhláška

Od 1.1.2013 vstoupí v platnost 
nová Obecně závazná vyhláška č. 
9/2012 (dále jen „OZV“) týkající 
se povinností nechat psa trvale 
označit čipem. Chovatel, který 
již má psa řádně přihlášeného 

na ÚMOb Plesná, tzn. před účinností vyhláš-
ky (tj. do 31.12.2012), je povinen nechat psa 
označit čipem nejpozději do 31.12.2013 a tuto 
skutečnost nahlásit na ÚMOb Plesná do 30 dnů 
ode dne označení psa. Jestliže chovatel označí 
čipem svého psa před účinností této vyhlášky 
(tj. do 31.12.2012), musí tuto skutečnost nahlá-
sit na ÚMOb Plesná  nejpozději do 31.03.2013. 
V případě, že si chovatel pořídí  nového psa, je 
povinen nechat svého psa označit čipem nejpoz-
ději do 30 dnů ode dne, v němž pes dovršil věku 
3 měsíců, a tuto skutečnost nahlásit na ÚMOb 
Plesná ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byl pes 
označen čipem. Trvalé označování psů se pro-
vádí na náklady chovatelů psů. Při porušení 
výše uvedených povinností lze tuto skutečnost 
postihovat jako přestupek nebo jako správní de-
likt. 

Úřad MOb Plesná se pokusí o jednání o či-
pování zvěrolékaři za zvýhodněnou cenu.

Úřední hodiny v závěru roku
Upozorňujeme občany, že poslední den le-

tošního roku nebude mít úřad úřední hodiny 
pro veřejnost. Posledním úředním dnem je tak 
středa 19. prosince 2012.

Hana Radková, 
tajemnice úřadu

Ilona Kučerová uvádí

Pavel Helebrand

JESLIČKY
SVATÉHO

FRANTIŠKA
Vánoční rodinné představení

V hlavní roli:

Petr
Sýkora

18. a 19.12. 2012 od 18 hod.

26.12. 2012 od 14 hod.

Kostel sv. Václava
v Ostravě

Chcete-li i vy pomoci
sv. Františkovi se stavbou
prvního betléma,
přineste si, prosím, svíčku!

www.vazna-hudba.cz/jeslicky.html
Kontakt: +420 724 258 882 Předprodej vstupenek:  Ostravský informační servis, s.r.o.

hlavní partneři: mediální partneři:

Foto: Werner Ullmann

Simona Mrázová
Veronika Holbová
Juraj Čiernik
Roman Vlkovič
Operní studio NDM
Le voci povere
I fioretti di S. Chiara
Členové opery NDM

Dále účinkují:

Video: YouTube


