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V období od minulého vydání Plesa se rada 
sešla celkem 8krát a projednala 103 programo-
vých bodů.
Projednávala zejména:
- opravu chodníku na Žižkově;
- opravu komunikací v Plesné;
- rozpočtové opatření rozpočtu na r. 2013;
- přípravu rozpočtu Mob Plesná na r. 2014;
-  přípravu dokumentace a veškeré přípravné 
práce pro podání žádosti na zateplení a vý-
měnu oken hasičské zbrojnice;

- přípravu zimní údržby;
- nájmy hrobových míst;
-  žádosti stavebníků o uzavření věcných bře-
men na inženýrské sítě;

-  projednání  daru  dešťové  kanalizace  na  ul. 
Šípková.

Zastupitelstvo  se  sešlo  2krát  a  projednalo 
a schválilo zejména:
-  podání žádosti o dotaci na zateplení hasič-
ské zbrojnice a výměnu oken;

-  rozpočet  Mob  Plesná  na  r.  2014  (uvádím 
na jiném místě);

-  4.  úpravu  rozpočtu,  tzv.  rozpočtové  opat-
ření; 

-  záměr směny pozemků a záměr prodeje po-
zemků v blízkosti garáže a  točny na Nové 
Plesné.

Jan Bochňák, 
starosta

Co projednávala rada
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Sváteční  slovo redakce
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři Plesa,

dovolte, abych vám jménem celé redakce Plesa popřála klidné, pokojné a radostné prožití 
svátků vánočních. Vánoce jsou nejkrásnější svátek roku, proto bychom se měli snažit zapomenout 
na všechny starosti a bolesti a pokusit se vnímat vše z té lepší stránky, hledat a nalézat dobro 
a lásku a odmítnout zlobu a nenávist. Z celého srdce vám přeji, aby se vám to dařilo nejen 
o Vánocích, ale po celý rok 2014. Ze všeho nejvíc vám přeji pevné zdraví a také trochu toho štěstí.

Šárka Hrdinová

Blíží se konec roku 2013 a bývá zvykem pro-
vádět hodnocení, ohlížet se za minulostí, hovo-
řit o možných plánech do budoucna atd. Já si 

dovolím tento svůj příspěvek trošičku pozmě-
nit. Nebudu se ohlížet zpět, jen chci poděkovat 
všem, kteří se v letošním roce snažili a přispěli 
velkým přičiněním nebo třeba jen málem, ale 
přesto napomohli všemu dobrému, co se u nás 
v Plesné dělo. Nebudu jmenovat, neboť by to 

byl jistě velice dlouhý seznam jednotlivců, or-
ganizací atd., a určitě bych někoho zapomněl, 
a to bych jistě velice nerad. K tomuto poděko-
vání připojuji přání, aby všichni vytrvali a aby 
i v dalším období přispěli k dobrému jménu 
naší obce. Vám všem, milí spoluobčané, přeji 
hezké prožití svátků vánočních a novoročních. 
Prožijte je v klidu, ve spokojenosti, mezi svý-
mi nejbližšími a načerpejte hodně sil do dal-
šího období. Do nového roku Vám přeji hodně 
zdraví, také štěstí a Vám, kteří živíte své rodi-
ny, přeji jistotu vašeho zaměstnání a těm, kteří 
jsou již na odpočinku, přeji klidný a dlouhý 
věk. Těm, kteří jsou snad se vším nespokojeni, 
přeji, aby nalezli klid ve svém nitru a to pověst-
né a důležité „slunce v duši“.

Ještě jednou Vám přeji vše dobré a úspěšné 
vykročení do Nového roku.

Jan Bochňák, 
starosta

Slovo na závěr roku
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V letošním roce byly zpracovány tzv. mapy 
záplavových oblastí v našem městském obvodě. 
Jedná se o vyznačené oblasti na základě záplav, 
povodní  v  minulých  letech.  Jsou  zde  vyzna-
čeny hranice 5leté, 20leté a  také 100leté vody. 
V těchto oblastech je samozřejmě velice ztíže-
na,  ne-li  přímo  vyloučena  výstavba.  Protože 
v našem obvodu teče Plesenský potok údolím, 
samozřejmě tyto záplavové oblasti jsou výhrad-
ně a především v těchto místech. Snad vyjme-
nuji ty největší, jsou to především tyto:

•  oblast bývalého koupaliště pod novou Ples-
nou;

• částečně zahrádkářská osada;
• částečně louka pod ulicí Souhradská;

•  louka u potoka naproti bývalým stavebni-
nám TIPO;

•  louka  u  potoka  před  průtokem  pod  ulicí 
Vlnitá;

• oblasti tzv. Suchých luk.
Tyto mapy  jsou  také uvedeny na  interneto-

vých stránkách Mob Plesná: www.plesna.cz.
Protože  jsou  tyto  mapy  zpracovány  barev-

ně,  uvádět  je  v  našem černobílém Plesu nemá 
smysl. Proto Vám nabízím pouze tuto informaci 
a také odkaz na stránky pro ty, které tyto mapy 
blíže zajímají.

Jan Bochňák, 
starosta

V letošním roce všichni pozorujeme čilý sta-
vební ruch v blízkosti Plesné, a to jak na straně 
od Ostravy,  tak  i směrem k Opavě. Jak by ne, 
vždyť  v  plném  proudu  je  výstavba  této  nové 

rychlostní  komunikace mezi Opavou  a Ostra-
vou  a  s  tím  se  vynořují  otázky:  „Jak  to  bude 
vypadat?“, „Jak se to dotkne našeho nejbližšího 
okolí?“ atd. Není v možnostech  tohoto článku 

dopodrobna  vysvětlit,  jak 
výstavba  bude  pokračovat, 
jak  a  kde  budou  vedeny 
nové linie této komunikace. 
K  této  stavbě existují  „sto-
hy“  dokumentace,  dochází 
k  úpravám,  změnám  při 
stavbě,  proto Vám nabízím 
alespoň  zjednodušenou 
mapu se zákresem budoucí 
komunikace v  oblasti mezi 
Krásným  Polem  a  Plesnou 
tak,  abych  Vám  alespoň 
trochu  přiblížil,  jak  bude 
konečný stav vypadat.

Jan Bochňák, 
starosta

Záplavová území v Plesné

Stavba silnice „Nová Opavská“ 
a „Prodloužená Rudná“

DIAKONIE  BROUMOV  UMÍSTILA  V  NA-
ŠEM MĚSTĚ 1 KONTEJNER NA POUŽITÝ 
TEXTIL ŽLUTÉ BARVY.
TENTO  1  KONTEJNER  NALEZNETE 
V ULICI OPAVSKÁ 326/90 (U GLOBUSU).

Máte doma nepotřebné věci, ošacení, obuv, 
hračky a nevíte, co s nimi. Tak na tuto otázku 
existuje  jediná  smysluplná  odpověď:  pomozte  
potřebným  prostřednictvím  Diakonie  Brou-
mov.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat 
na telefonních číslech 491 524 342, 224 316 800.

Chcete  získat  pocit  užiteč-
nosti?  Chcete  smysluplně  trá-
vit  volný  čas?  Odpověděli  jste 
na  obě  otázky  kladně?  Potom 
neváhejte a staňte se dobrovol-
níkem  ve  střediscích  Slezské 
diakonie  SILOE  Ostrava  nebo 

DUHOVÝ DŮM Ostrava. 
Společně  se  seniory  či  lidmi  s mentálním, 

tělesným  nebo  kombinovaným  postižením  si 
můžete povídat, chodit na procházky, výtvarně 
tvořit a mnoho dalšího. Záleží na tom, co Vás 
baví a co můžete nabídnout. Dobrovolníci ne-
vykonávají rutinní práci, ale vnášejí do našich 
služeb  nový  rozměr,  vždy  něco  kreativního, 
milého a osobitého. 

Přihlásit se může každý - starší 15 let - kdo 
chce pomoci těm, kteří to potřebují. Dobrovol-
nictví  je skvělou příležitostí  také pro studenty 
prakticky si ověřit znalosti a získat dovednos-
ti, které  jim mohou usnadnit budoucí profesní 
uplatnění. 

V  případě  zájmu  nás  prosím  kontaktujte 
na:  tel.  731  130  175,  d.c@slezskadiakonie.cz 
nebo  osobně:  Rolnická  55,  Ostrava-Nová  Ves 
(zpravidla úterky 12.30 - 14.30 hod). Těšíme se 
na spolupráci s Vámi.

ADRESA ORGANIZACE:
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
www.slezskadiakonie.cz
tel: 558 764 333, fax: 558 764 301

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK:
 Dobrovolnické centrum Slezské 
diakonie Ostrava
Mgr. Petra Šuláková
koordinátor dobrovolníků
tel.: +420  731 130 175
e-mail: d.c@slezskadiakonie.cz

NOVÉ KONTEJNERY 
NA POUŽITÝ TEXTIL 
V OSTRAVĚ

Slezská diakonie 
hledá dobrovolníky

S  každým  nástupem  zimy  nastává  také  ne-
končící souboj se sněhem, ledem a jinými „ra-
dostmi“, které nám zima připraví. Údržba ko-
munikací se bude provádět přibližně stejně jako 
loni.  Komunikace  26.  dubna,  Karla  Svobody, 
Dobroslavickou a Vlnitou budou udržovat Os-
travské komunikace, a  to včetně solení. Ostat-
ní, tzv. místní komunikace v našem MOb bude 
plužit  p.  Plaček  spolu  s  pracovní  četou  měst-
ského obvodu. Tato četa bude rovněž provádět 
posyp po celé obci, údržbu zastávek, chodníků 
a  parkovišť.  Je  zpracován  plán  zimní  údržby, 
kdy velmi  svažité  úseky místních  komunikaci 
jsou  označeny  jako  prioritní.  Přesto  však Vás 
chci požádat o trpělivost, neboť těchto úseků je 
dost, a jistě uplyne nějaká doba od chvíle, kdy 
se někde začne a kdy se někde končí. Na těchto 
svažitých úsecích jsou umístěny nádoby s posy-
pem, takže v případě nutnosti, kdy ještě nebude 

provedena údržba, bude možno si pomoci tímto 
materiálem. 
Ještě jednu prosbu, výzvu bych velice rád při-

pomenul. Zimní  údržba  je  velice  náročná,  ze-
jména pro ty, kteří ji provádějí. Mnohdy pracují 
v noci při špatné viditelnosti, někdy opakovaně 
při trvalém sněžení. A zodpovědnost za to, aby 
se nic nepřihodilo, je opravdu velká. Proto ape-
luji na Vás, abyste svá auta nenechávali zapar-
kovaná na silnici, ale abyste je dávali do svých 
dvorů. Auta  stojící  na komunikaci  zužují  pro-
stor  pro  úklid  a  někdy  se může  stát,  že  právě 
z tohoto důvodu údržba v daném místě nebude 
provedena! Ještě jednou Vás žádám, aby zůsta-
ly komunikace plně průjezdné a auta ve Vašich 
dvorech. V opačném případě budou muset řešit 
tyto přestupky příslušníci městské policie.

Jan Bochňák, 
starosta

Zimní údržba komunikací
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V době, kdy dostáváte tento výtisk Plesa, je 
již schválen rozpočet Mob Plesná na rok 2014. 
Čím  je zajímavý proti  jiným rokům? Zejména 
zvýšenou příjmovou částí. Oproti rozpočtu před 
dvěma  lety  se  podařilo  zvýšit  neúčelovou  do-
taci z města o 800 tisíc korun. A když k tomu 

připočteme  část  financí,  které  jsme  ušetřili 
v letošním roce, například za opravu chodníku 
na Žižkově, kde se podařilo získat finanční pro-
středky z města, tak tyto skutečnosti umožňují 
plánovat  a  připravit  větší  opravy  komunikací 
v našem městském obvodě v příštím roce. Jsou 

to zejména ul. Na Žižkově, U Pískovny a část ul. 
Na Milířích. Samozřejmě, že musí být zabezpe-
čen řádný chod obvodu, údržba atd., takže jsme 
nutně mysleli i na zabezpečení těchto činností, 
např.  i  na pravidelnou podporu  společenských 
organizací  v  našem  obvodu,  chod  mateřské 

Rozpočet MOb Plesná na rok 2014

Rozpočet Statutárního města Ostravy, MOb Plesná na rok 2014  ·  PŘÍJMOVÁ ČÁST

PŘÍJMY
Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2012 SR 2013 Návrh rozpočtu 

2014

1341 Poplatek ze psů 43 42 40

1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 9 9 7

1361 Správní poplatky 25 20 18

1511 Daň z nemovitosti 1 003 1 038 1 050

Daňové příjmy celkem 1 115 1 121 1 155

3319 Ostatní zál. kultury
2111 Příjmy ze vstupného, služby (reklama) 90 65 40

2321 Finanční dary - Nájová Plesná 0 0 10

3341 Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb (hlášení MR) 1 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 72 72 72

2324 Přijaté nekapitálové náhrady a příspěvky byt 0 15 15

3613 Nebytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 16 12

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

2324 Přijaté nekapitálové náhrady a příspěvky 53 40 50

3632 Pohřebnictví

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 140 160 150

2111 Příspěvky okolních obcí (hřbitov) 10 5 12

2324 Přijaté nekapitálové náhrady 0 0 1

3639 Komunální služby

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 15 13

21xx Přijaté náhrady 0 0 1

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 20 20 60

3745
Péče o vzhled obcí 
a veřejnou zeleň

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

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 3 3

6171 Činnost místní správy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 1 1

2212 Přijaté sankční platby 18 50 40

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

6310
Obecné příjmy a výdaje 
z finančních operací

2141 Příjmy z úroků 7 7 5

Nedaňové příjmy celkem 611 614 632

3639
Komunální služby 
a územní rozvoj j.n.

3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 100 50

Kapitálové příjmy celkem 0 100 50

4112 Přijaté neinvestiční transf. ze SR (výkon stát. spr.) 555 562 583

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

4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (ÚP) 54 138 59

4121 Neinv. přijaté transfery od obcí (neúčelová) 3 272 3 772 4 638

4121 Neinv. přijaté transfery od obcí (školství), ÚZ 96 39 106 0

4139 Převody z rozpočtových účtů - soc. fond, ÚZ 88 111 118 120

Přijaté transfery a převody 4 070 4 696 5 400

Příjmy celkem 5 796 6 531 7 237

Konsolidace příjmů (- pol. 4139) -115 -118 -120

Příjmy celkem po konsolidaci 5 685 6 413 7 117

Financování celkem 0 0 450

Celkové zdroje 5 685 6 413 7 567

v tis. Kč

pokračování na straně 5
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BĚŽNÉ VÝDAJE

OdPa Název OdPa SR 2012 SR 2013
Návrh rozpočtu 2014

Běžné Platy, odvody Celkem

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2212 Silnice 179 334 304 510 814

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 50 0 0

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

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářsvtí celkem 209 424 344 510 854

Služby pro obyvatelstvo

3111 Předškolní zařízení 425 350 375 375

3314 Činnosti knihovnické 8 8 8 8

3319 Ostatní záležitosti kultury 153 207 248 18 266

3341 Rozhlas a televize 12 14 15 15

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 36 40 50 50

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

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 12 12

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 49 66 68 68

3613 Nebytové hospodářství 140 222 200 9 209

3632 Pohřebnictví 88 157 80 273 353

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 2 14 14

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 45 45 30 30

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 045 1 334 439 469 908

Služby pro obyvatelstvo celkem 2 105 2 459 1 533 789 2 322

Bezpečnost státu a právní ochrana

5212 Ochrana obyvatelstva 0 0 7 0 7

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 42 41 33 10 43

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 42 41 40 10 50

Všeobecná veřejná správa a služby

6112 Zastupitelstva obcí 924 962 51 1 178 1 229

6171 Činnost místní správy 2 327 2 348 648 1 722 2 370

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

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 40 40 198 198

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 111 118 120 120

6399 Ostatní finanční operace 35 35 40 40

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 3 452 3 507 1 061 2 900 3 961

Běžné výdaje 5 718 6 431 2 978 4 209 7 187

Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) -111 -118 -120 0 -120

Běžné výdaje po konsolidaci 5 607 6 313 2 858 4 209 7 067

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

OdPa Název OdPa SR 2012 SR 2013
Návrh rozpočtu 2014

Kapitálové výdaje celkem

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2212 Silnice 0 0 300

2223 Bezpečnost silničního provozu 40 30 0

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 35 0

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářsvtí celkem 40 65 300

Služby pro obyvatelstvo

3111 Předškolní zařízení 0 0 0

3639 Komunální služby 38 0 0

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 0

Služby pro obyvatelstvo celkem 38 0 0

Bezpečnost státu a právní ochrana
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0 0 200

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 0 0 200

Všeobecná veřejná správa a služby
6171 Činnost místní správy 0 35 0

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 0 35 0

Kapitálové výdaje 78 100 500

Celkové výdaje 5 685 6 413 7 567

v tis. Kč

Rozpočet Statutárního města Ostravy, MOb Plesná na rok 2014  ·  VÝDAJOVÁ ČÁST
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Rozpočet...
školky a dalších nutných činností. Chci v  této 
souvislosti upozornit,  že veškeré finance navíc 
byly nasměrovány do oprav a  investic na úze-
mí našeho obvodu. Zde Vám přináším rozpočet 
ve zkrácené verzi, tzn. po třídách a kapitolách. 
Podrobný rozpočet pak můžete nalézt na inter-
netových stránkách Mob Plesná www.plesna.cz.

Jan Bochňák, 
starosta

Ve středu 11. prosince 2013 otevřelo své brá-
ny veřejnosti a zájemcům o studium Biskupské 
gymnázium v Ostravě, které se nachází na ulici 
Karla  Pokorného  v  Ostravě-Porubě.  Den  ote-
vřených dveří na Biskupském gymnáziu v Os-
travě  proběhl  ve  slavnostní  atmosféře,  neboť 
zrekonstruovanou budovu navštívil a požehnal 
biskup Ostravsko-opavské diecéze Msgr. Fran-
tišek Lobkowicz. Budova z poloviny šedesátých 

let 20. století procházela od nastěhování našeho 
gymnázia v roce 2007 postupnou a důkladnou 
proměnou. Nejviditelnějším počinem je výmě-
na  oken  a  zateplení  pláště  budovy.  Jemné  od-
stíny  přírodní  světlezelené  a  šedé  barvy  ladí 
s  okolní  vzrostlou  zelení  a  třípatrová  budova 
v mírném svahu tak přirozeně zapadá do urba-
nistického celku zabydleného sídliště. Zelenka-
vou  boční  stěnu  obrácenou  k  hlavní  dopravní 
tepně zdobí nepřehlédnutelné bílé  logo našeho 
"Bigy".    Studentská  rada  připravila  i  tradiční 
předvánoční jarmark.

Těm  z  vás,  kteří  v  uvedeném  termínu  ne-
mohli naši školu navštívit, nabízíme ještě další 
možnosti. Den otevřených dveří proběhne také 
ve středu 15. ledna 2014 od 9 do 16 hodin. Školu 
si lze prohlédnout také individuálně po domlu-
vě s vedením školy (tel. 596 784 458).

Přijďte a poznejte studijní prostředí na Bis-
kupském  gymnáziu  v  Ostravě  a  možná  také 
vy  pocítíte  atmosféru,  jež  vedla  řadu  studen-

tů  k  rozhodnutí  studovat  právě  u  nás. 
Uvidíte nejen nově zateplenou budovu 
a  nová  sociální  zařízení,  ale  také  čás-
tečně  zrekonstruovanou  tělocvičnu 
a  nově  vybavené  učebny  informatiky, 
chemie,  biologie,  fyziky  a  společen-
ských věd. 

Biskupské  gymnázium  v  Ostravě 
bude  v  příštím  školním  roce  otevírat 
jednu  třídu  osmiletého  a  jednu  třídu 
čtyřletého studia. Škola nemá internát-
ní  zařízení,  přesto  se  snažíme  studen-
tům  ze  vzdálenějších  míst  zprostřed-
kovat ubytování v soukromí v blízkosti 
školy.  Kromě  standardního  gymnazi-
álního  vzdělávání  vnášíme  do  výuky 
a  výchovy  křesťanský  rozměr.  Naše 

gymnázium se nebrání integraci nevidomých či 
jinak zdravotně postižených studentů.

Biskupské  gymnázium  v  Ostravě  najdete 
na ulici Karla Pokorného 1284/2 v Ostravě-Po-
rubě,  nedaleko  tramvajové  zastávky  Sokolov-
ská (tram. č. 4), nebo poblíž zastávky Bajkalská 
(bus  č.  48  a  49).  Podrobné  informace  získáte 
na přehledných webových stránkách naší školy: 
www.b-g.cz.

Na setkání se těší
Mgr. Pavel Stuchlý,

učitel Biskupského gymnázia v Ostravě

Biskupské gymnázium v Ostravě se 
představuje veřejnosti v novém kabátě

jmenuji se Alena Tichá a již více než 40 
let  bydlím ve  vašem  sousedství  v Porubě. 
Před pár lety jsem ovdověla, dlouhé chvíle 
samoty si proto krátím procházkami a vý-
lety do okolí. Protože nemám stálé,  dobře 
placené  zaměstnání,  většina  mých  výletů 
se soustřeďuje do okolí městského obvodu 
Poruba. Takže už asi víte, proč jsem si vás 
dovolila oslovit jako sousedy. Plesná je totiž 
velmi často cílem mých procházek. V Ples-
né prostě znám každou ulici, dům a všech-
ny okolní lesy. Vždycky jsem si však říkala, 
že  je veliká škoda, že u vás v Plesné není 
nějaké místo, kde bych si odpočinula, dala 
čaj,  kávu  nebo  něco  dobrého  a  možná  se 
i poznala s novými lidmi. Proto jsem s na-
pětím  sledovala,  co  se  narodí  z  té  stavby 
v  centru  Plesné.  Byla  jsem  v  šoku,  když 
jsem  na  své  sobotní  pravidelné  procházce 
zjistila, že je již otevřeno a navíc , že je tam 

i  nějaký  jarmark  ! Byla  jsem překvapená, 
kolik  tam bylo  lidí. Dala  jsem  si  brambo-
rák  a  svařák od usměvavé  obsluhy  a  kou-
pila  adventní  věnec  od  promrzlé  dívenky. 
Na místo  v  kavárně  jsem  si musela  chvíli 
počkat, ale to mi nevadilo, protože už vím, 
že se mi tam bude líbit a často se zde zasta-
vím. Přeji organizátorům jarmarku mnoho 
dalších úspěšných ročníků a majitelům ka-
várny hodně spokojených zákazníků. Pro-
šla jsem si celou budovu. Všechno je nové, 
čisté a vkusné, a snad to tak i zůstane. Ze-
jména  jsem citlivá na čistotu na  toaletách. 
Vždycky, když někde zažiji špinavé toalety, 
představím si, jak to asi vypadá v kuchyni. 
Pevně  věřím,  že  počáteční  nadšení  nevy-
střídá letitá apatie. Přeji všem pěkné svátky 
a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2014.

Alena Tichá, 
Poruba

Dobrý den, milí sousedé z Plesné,

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych jménem samozvaného or-
ganizačního výboru Vám poděkovala za hojnou 
účast na prvním Plesenském vánočním jarmar-
ku. Byla jsem opravdu mile překvapena, kolik 
se nás  tam sešlo. Počasí k nám bylo milostivé 
a  to  byl  základ  úspěchu  akce.  Gastronomická 
část  jarmarku byla sice více navštěvovaná než 
náš  „veletržní  palác“,  ale  nás  o  to  víc  mohlo 

hřát,  že  jsme  přispěli  k  atraktivitě  úvodního 
ročníku. Milé  bylo,  že  jarmark  navštívili  lidé 
napříč  politickým  spektrem  i  světonázorovým 
zaměřením. Víme, že  jsme některé věci mohli 
zvládnout lépe, ale to určitě v dalších ročnících 
napravíme. Už  teď máme několik nápadů,  jak 
mnohé  zlepšit  a  jak  dosáhnout  větší  atraktivi-
ty podniku. Naše poděkování  si určitě zaslou-
ží  i  majitelé  Plesenské  kaf(r)árny,  kteří  svým 
podnikatelským  záměrem  výrazně  přispěli 
k  oživení  centra  obce  a  společenského  života 
v Plesné. Protože velmi dobře vím, co zname-
ná  soukromě  podnikat,  přeji  „naší“  Kaf(r)áně 
mnoho spokojených hostů a obdobně úspěšných 
akcí a nápadů.

Marcela Pěchová

Ohlédnutí 
za Plesenským 
jarmarkem…
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Dne 7. 12. jsme do našeho městského obvodu 
přivítali devět nových občánků. Byli to:

 Isabela Weidermann
 Petra Skalková
 Alena Osmančíková
 Nikola Marešová
 Alžběta Gebauerová
 Erik Mihálik
 Kryštof Malík
 Lukáš Vrbka
 Maxmilián Schwenk

I letos potěšily přítomné svým vystoupením 
a  pěknými  přáníčky  děti  plesenské    mateřské 
školy. Nechybělo ani vystoupení hudební, které 
si připravily studentky gymnázia Silvie Roma-
nová, Veronika Veselá a žákyně 4. třídy Katka 
Romanová.

Všem našim malým přejeme na cestě 
životem hodně sluníčka a  lásky. Ro-
dičům co nejvíce radostí a co nejmé-

ně starostí při jejich výchově.

Za kulturní komisi 
Marie Kňurová

Vítáme Tě na svět, děťátko malé...

Dne 17. 10. 2013 naše MS Děhylov, o.s. za-
koupilo  a  vypustilo  do  volné  přírody  v  okolí 
naší nádherné obce Plesná zajíce polního, který 
je téměř ohroženým druhem v naší okolní pří-
rodě. Jednalo se o vypuštění 7 ks zajíců v  této 
předem  vytipované  lokalitě.  Součástí  nákupu 
a vypuštění zajíců je i odborné veterinární vy-
šetření a osvědčení.

Cílem této akce je tzv. osvěžení krve a udr-
žení  této volně  žijící  zvěře v naší  přírodě  ale-
spoň  v  minimálních  stavech.  Zajíc  polní  se 
v naší honitbě neloví již asi 10 let, kdy jsme za-
znamenali jeho úbytek v honitbě pravděpodob-
ně vlivem chemizace polí a dotované výsadby 
monokultury na polích. S celou akcí nám pomo-
hl i Úřad městského obvodu Plesná, který nám 
myslivcům poskytl částečný finanční příspěvek 
na nákup zajíců, za což patří samosprávě obce 
poděkování.

Dále  bychom  chtěli  občany  informovat,  že 
v  měsíci  listopadu  2013  se  našemu  MS  Dě-
hylov  podařilo  vyjednat  s  odborem  dopravy 
Magistrátu města Ostravy  umístění  vhodného 
svislého  dopravního  značení  POZOR  ZVĚŘ 
na pozemních komunikacích v Plesné  a okolí, 
kde dochází ke střetům zvěře s dopravními pro-
středky. Značení je informativní a předem řidi-
če upozorňuje na možný střet zvěře s dopravní-
mi prostředky.

Myslivci  Mysliveckého  sdružení  Děhylov 
přejí všem občanům naší nádherné obce Plesná 
klidné  a  šťastné  prožití  vánočních  svátků 
a do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a po-
hody. A těšíme se na brzkou shledanou v příš-
tím  roce  2014,  kdy  poslední  sobotu  v  červnu 
budeme  pro  vás  pořádat  tradiční  srnčí  hody 
s doprovodným programem.

Roman Rajský, 
předseda MS Děhylov

Myslivci informují
Pravidelný  podzimní  zájezd  nás  tentokrát 

zavedl do Čech. Zlákal nás kraj plný rybníků. 
Cyklistické stezky vedly těmi nejhezčími místy 
na Třeboňsku. A jelo se pěkně po rovince. Po-
časí bylo  jako  stvořené pro  jízdu na kole. Ani 
teplo,  ani  zima  a  žádný  déšť.  Samozřejmě,  že 
na oběd nemohla chybět ryba a to přímo v Tře-
boni. V podvečer  jsme  se vraceli  unavení,  ale 
spokojení. Ubytování bylo spartánské. V chat-
kách se netopilo, spacáky a různé ohřívače při-
šly vhod. Ranní hygiena u vojenských žlabů se 
studenou vodou byla desítky metrů od chatek. 
Ale na náladě nám  to neubralo. Spíše naopak, 
Miroslav  Tyrš  by  z  nás měl  radost.  Po  večeři 
jsme se sešli u velkého krbu. S kytarou, zpěvem 
a  dobrou  náladou  jsme  se  střídali  s  další mo-
ravskou skupinou, až z toho většinou byl jeden 
velký pěvecký sbor. Půlku noci jsme prozpíva-
li, druhou menší půlku prospali. A ráno znovu 
na kola. I pěší turistky měly zajímavý program. 

Prohlídku Třeboně a pěšky okolo rybníka Svět 
ke schwarzenberské rodinné hrobce, postavené 
v 70. letech 19. století. Prohlídka s průvodcem 
stála  za  to. Obdivovali  jsme  stavitelské umění 
našich předků. Druhý den byl ještě zajímavější. 
Navštívili  jsme Stráž nad Nežárkou. Současná 
majitelka  zámku  nechala  opravit  bývalé  sídlo 
Emy Destinové,  naší  světové  operní  pěvkyně, 
a soustředila tam fotografie a osobní předměty 
této umělkyně od narození po posledních 10 let 
života, kdy žila v tomto zámku. Celou prohlíd-
ku  nás  tiše  provázel  zpěv  jejích  operních  árií 
a národních písní.

Zájezd  skončil.  Udělali  jsme  něco  pro  své 
zdraví i pro svoji duši. A neděláme ostudu na-
šim předkům, kteří před 100  lety naši plesen-
skou tělocvičnou jednotu Sokol zakládali. Příští 
rok budeme slavit.

Zdeňka Hrdličková, 
TJ Sokol Plesná

Okolo Třeboně… pěšky nebo na kole
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V sobotu  2.  listopadu 2013  se  v  tělocvičně 
Střední  školy  technické  v Opavě  za  účasti  40 
dětí  konal  druhý  dětský  badmintonový  turnaj 
čtyřher.

Děti se svým doprovodem nás přijely navští-
vit  z  širokého  okolí,  počínaje  Rožnovem  přes 
Český Těšín,  Plesnou  až  po Olomouc  a Brno. 
Největší zastoupení bylo z řad domácích hráčů 
z Opavy.

Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie: Bore-
ček (U9 a U11) a Borec (U13 a U15). V každé 
kategorii  si  mohly  děti  zahrát  dvě  disciplíny, 

a  to čtyřhry a mix. Většina dětí  toho  také vy-
užila.  Systém hry  byl  zvolen  dle  počtu  dvojic 
v dané kategorii. Hrálo se každý s každým nebo 
švýcarem.
Výsledky - Borec - dívky:

Dvojice  starších  děvčat,  U15,  hrála  každá 
s každou. S přehledem vyhrála dvojice z Olo-
mouce ve složení Tereza Chumchálová a Anna 
Prášilová.  Druhou příčku obsadila dvojka 
z TJ Sokol Plesná Kateřina Frischová a Tere-
za Červenková. Třetí  příčka  patřila  domácím 

Dětský turnaj čtyřher - BOREČEK

TJ Sokol Plesná 

Vesnické sportovní hry 2013
Proběhly  tři závěrečné soutěže osmnáctého 

ročníku  Vesnických  sportovních  her  a  vyhlá-
šení výsledků na závěrečném večírku v Dolní 
Lhotě.  Plesná  nakonec  neobhájila  loňské  mi-
mořádné  druhé  místo,  ale  skončila  na  velmi 
pěkném pátém místě  s minimálním odstupem 
od stupňů vítězů.

Devátou  soutěží  byl  cyklistický  závod  po-
řádaný v Plesné v rámci Plesenské stezky jako 
vždy první říjnovou sobotu. Jak se již stalo tra-
dicí v posledních letech, počasí nám přálo a celý 
závod  přivítal  rekordní  účast  190  závodníků 
a závodnic. Cyklistům Plesné se dařilo a druž-
stvo ve složení René Cihlář (3.), Petr Košař (10.), 
Marek Václavík (15.) a Zdeněk Mikolajek (18.) 
skončilo  celkově  třetí,  přičemž  René  Cihlář 
v  soutěži  jednotlivců VSH  skončil  taktéž  třetí 
z 35 účastníků. Vyhrálo družstvo Velké Polomi, 
které se tak konečně dostalo na průběžné první 
místo VSH.

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

Desátou soutěž - střelbu ze vzduchovky pořá-

dal Hlubočec 2. listopadu v sokolovně ve Velké 
Polomi. První místo z  loňska neobhájilo druž-
stvo Velké Polomi, které skončilo za tradičním 
rivalem  Krásným  Polem.  V  jednotlivcích  vy-
hrál Josef Marek st. z Velké Polomi s nástřelem 
178 bodů. Družstvo Plesné ve složení Vladislav 
Brož (12., 156b.), Vladimír Dedek (25., 140b.), 
Michal Baier (30., 131b.) a Zbyšek Ciompa (33., 
116b.) skončilo na sedmém místě.

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

Poslední,  jedenáctou  soutěží  bylo  tentokrát 
plavání volným způsobem na 100 m, které v mi-
nulosti  vždy  celou  sezónu  zahajovalo.  Krásné 
Pole pořádalo soutěž v rekonstruovaném bazé-
nu v areálu učiliště v Porubě v sobotu 9. listopa-
du. Loňský vítěz Dobroslavice ani Horní Lhota 
nevyslali do bojů žádného soutěžícího a Pustá 
Polom s Dolní Lhotou se zúčastnili pouze s jed-
ním plavcem. V jednotlivcích zvítězila Michell 
Vokounová z Vřesiny  s časem 1:01,0. V první 
pětce byly tři ženy! Náš Luboš Mihálik s časem 
1:09,9 zaostal jen o 0,1 vteřiny za pátou Terezou 

Babicovou z Vřesiny. Kdyby ji předstihl, změ-
nilo by se pořadí nejen plavání, ale celých VSH! 
Nakonec Plesná skončila pátá ve složení Luboš 
Mihálik (6.), Libor Hrdina (16.), Dušan Rosypal 
(19.) a Jan Jeřábek (20.).

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

Celkové výsledky VSH 2013:
body/ 

body po odečtu 2 nejhorších výsledků
  1.  Velká Polom ........................ 87/76
  2.  Krásné Pole ......................... 76/69
  3.  Vřesina ................................ 75/69
  4.  Horní Lhota ......................... 71/67
  5.  Plesná .................................. 68/63
  6.  Dolní Lhota ..........................55/53
  7.  Pustá Polom ......................... 48/45
  8.  Hlubočec ..............................41/41
  9.  Těškovice............................. 36/36
10.  Dobroslavice ....................... 35/35

Budeme se těšit na další ročník Vesnických 
sportovních  her,  které  začnou  asi  již  v  lednu 
2014  opět  plaváním.  Veškeré  výsledky  letoš-
ního i loňských ročníků VSH najdete na strán-
kách www.hlubocec.cz  a www.volny.cz/sokol-
plesna.

Vladimír Mach

Z pravé strany naše děvčata Kateřina Frischová 
a Tereza Červenková.

děvčatům  z  Opavy- Martině  Solnické  a Míše 
Moravcové.

VÁNOČNÍ TURNAJ V BADMINTONU
Pořadatel:	 TJ	Sokol	Plesná
Termín:	 25. 12. 2013
Místo:	 tělocvična	DDM	v	Plesné
Časový rozpis:	 	9.30	–	9.45		prezentace

9.45		losování	
10.00	–	19.00		hrací	doba,	ženy od 13 hod.

Disciplíny:	 dvouhry	mužů	a	žen
Hrací systém:	 	muži	–	švýcarský	systém,	maximální	počet	hráčů	20

ženy	–	skupiny

Přihlášky:	  do 20. 12. 2013	(e-mail:vaclavc@seznam.cz,	
tel.	724	716	914)

Ceny:	 za	1.	až	3.	místo	ve	dvouhrách
Míče:	 vlastní,	dle	stanoveného	pořadí
Startovné:	  100,- Kč, dle možnosti vtipný dárek pro 

kamaráda pod stromeček
Řízení turnaje:	 Marek	Václavík,	Václav	Chyla

Hráče	a	diváky	srdečně	zvou	pořadatelé!
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Letos  skončil  již  18.  ročník  Vesnických 
sportovních  her,  původním  názvem  Vesnická 
olympiáda. Tato celoroční soutěž obcí Ostrav-
ska, Opavska a Novojičínska se pořádá od roku 
1996. Název byl změněn poté, když organizá-
toři  soutěže  obdrželi  zcela  nečekaně  oficiální 
upozornění z České olympijské, a.s. na nelegál-
ní používání olympijské symboliky.

Soutěž  vznikla  z  iniciativy  organizátorů 
z Velké Polomi jako celoroční sportovní zápo-
lení  obcí  v  různých  sportovních  disciplínách. 
Postupem času se ustálila skladba sportovních 
disciplín, zapojených obcí i tým organizátorů. 
Soutěž  si  získala  popularitu  mezi  sportovci 
účastnických  obcí  a  její  sportovní  úroveň  se 
znatelně zvedla.

Plesná  se  do  soutěže  zapojila  ve  čtvrtém 
ročníku v roce 1999 a od té doby nechyběla ani 
jednou. V současnosti se Vesnických sportov-
ních her účastní 10 obcí. Kromě Plesné jsou to: 
Velká  Polom,  Dolní  Lhota,  Vřesina,  Krásné 
Pole, Dobroslavice, Hlubočec, Těškovice, Hor-
ní Lhota a Pustá Polom. V minulých ročnících 
soutěžily také reprezentace Hrabyně, Kyjovic, 
Budišovic, Háje ve Slezsku a Děhylova.

Pro  každý  ročník  jsou  vydávány  celkové 
propozice soutěže s pravidly hodnocení jednot-
livých  disciplín.  Jejich  složení  doznává  občas 
změny – aktuálně  je na programu her plavání 
na 100 m,  stolní  tenis, dráhové kuželky, přes-
polní běh na 4 km, badminton, volejbal, nohej-

bal, cyklistika – závod horských kol na 21 km, 
lukostřelba,  sálová  kopaná  a  střelba  ze  vzdu-
chovky – ale najít novou disciplínu, atraktivní 
pro všechny obce a prosadit ji do programu není 
zrovna snadné. V každé disciplíně reprezentuje 
obec jedno družstvo. Pokud se jedná o soutěž 
v individuálním sportu (např. střelba, běh, pla-
vání  či  cyklistika),  tvoří  družstvo  4  závodní-
ci  a  započítávají  se  vždy  3  nejlepší  výsledky. 
Do celkového hodnocení ročníku se pak každé 
obci  nezahrnou  dvě  nejhorší  umístění. Každá 
obec organizuje zpravidla jednu soutěž a zajiš-
ťuje  vše  včetně  odměn  a  občerstvení  v  rámci 
možností dané obce. Celý ročník tradičně kon-
čí závěrečným večírkem s vyhlášením výsled-
ků, kulturním programem a tancem.

Za  Plesnou  se  garantem  účasti  v  jednot-
livých  disciplínách  stal  Sokol.  Vyhledává 
úspěšné  sportovce  pro  jednotlivé  disciplíny 
a  zajišťuje  jejich  účast.  Kromě  toho  pořádá 
dvě soutěže Vesnických sportovních her – bad-
minton a cyklistiku, která se jede jako součást 
cyklozávodu Plesenská stezka. Sportovci, kte-
ří reprezentují Plesnou, musí mít v obci trvalé 
bydliště. Finančně účast Plesné v soutěži a po-
řádání dvou disciplín zajišťuje Městský obvod 
Ostrava – Plesná.

Družstvo Plesné se během své účasti na Ves-
nických  sportovních  hrách  umístilo  jednou 
druhé (2012), dvakrát třetí (1999, 2000) a jed-
nou čtvrté (2008). V jednotlivých disciplínách 

si nejlépe vede družstvo badmintonu, které se 
od r. 2009, kdy se badminton stal součástí VSH,  
vždy umístilo na prvním místě.

Úspěšná družstva Plesné
badmintonisté:
1. místo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; 
cyklisté:
1. místo  2002,  2012,  2.  místo  2006,  3.  místo 
2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2013;
stolní tenisté:
1.  místo  2000,  2013,  2.  místo  1999,  3.  místo 
2004, 2006, 2009, 2010, 2012;
nohejbalisté:
1.  místo  2013,  2.  místo  2003,  2012,  3.  místo 
2004, 2005, 2008, 2011;
sáloví fotbalisté:
1. místo 1999, 2. místo 2008, 3. místo 2012;
lukostřelci: 1. místo 2008; 
plavci: 2. místo 2000, 3. místo 1999;
přespolní běžci: 3. místo 2012;
střelci ze vzduchovky: 3. místo 2005.

Nejlepší jednotlivci Plesné
Petr Synek  (stolní  tenis)  1. místo  2001,  2005, 
2006,  2012,  2. místo  1999,  2000,  2007,  2009, 
2010;
Radovan Laňka (stolní tenis) 1. místo 2000;
Ondřej Šeliga (cyklistika) 1. místo 2007;

Osmnáct let Vesnických sportovních her

Ordinační hodiny:

Po - Pá: 16 - 18 hod
So: 9 - 12 hod - objednaní pacienti

Ostatní po telefonické domluvě.
(Ordinační hodiny budou rozšiřovány)

MVDr. Petra Kubešová
Rušná 1716, Areál Vltava 
708 00 Ostrava Poruba

Tel.: 725 772 038
Email: petra.vetm24@gmail.com
WEB: www.veterina-poruba.cz

● Kompletní léčebná a 
preventivní veterinární péče

● Vakcinace, odčervení, čipování
● Laboratorní vyšetření
● Sonografické vyšetření
● Krmiva, klinické diety
● Zubní ultrazvuk
● Interna, porodnictví, chirurgie
● Návštěvy u pacientů

pokračování na straně 9
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pokračování na straně 10

Na kole po Route 66 napříč Amerikou (8.)

Blížím se k cíli
10. 5. 2012

Předpokládám,  že  dnes  dojedu  na  okraj 
Chicaga a zítra to dorazím. Hned ráno v měs-
tečku  Joliet  jsem byl  tak zaujat pozorováním 
proplouvání remorkéru pod zvedacími mosty, 
že  jsem  sotva  stačil  utéct  z  mostu,  který  se 
pode mnou začal zvedat. Z prospektu s neúpl-
ným seznamem motelů z Informačního turis-
tického centra  jsem si vytrhl stránky  týkající 
se zbytku mé cesty a ty se mi teď hodily. Jako 

nejbližší  k  letišti  O’Hara  a  nejlevnější  jsem 
vytipoval motel Red Roofs (Červené střechy) 
na  severozápadním  okraji  města.  Když  jsem 
na  krajnici  prohlížel  mapu  zobrazující  celou 
trasu R66, tedy bez větších podrobností – ale 
zatím  jsem  si  s  ní  vystačil  -,  zastavilo  auto 
a z okna na mne mává ruka. A už z něj vyska-
kuje energická žena, na první pohled sportov-
kyně a hned jsme si vyjasnili, oč jde. Otevírá 
kufr auta, kde je plno sportovního nářadí (prá-
vě jede z tenisu), pak kufr plný map a atlasů, 
v  jednom  z  nich  nalistuje  tu  správnou mapu 

a  ihned  se  shodujeme  na  tom,  že  je  na  čase 
opustit trasu R66, která vede po nejfrekvento-
vanějších silnicích, a jet rovnou na sever po sil-
nici č. 53, vedoucí téměř kolem letiště a mote-
lu. Pak energicky  tento  list z atlasu vytrhává 
a dává mi ho. Tím mi nesmírně pomohla. Ještě 
společné foto, vráží mi do rukou 3 petky s vo-
dou, naskakuje do auta a je v prachu. Rozhodl 
jsem se, že dnes dojedu až do motelu. Bylo asi 
pět hodin, tak se to zdálo snadné. Ale opak byl 

pravdou.  Na  mapě  neby-
lo  měřítko  a  vzdálenosti 
jsou mnohem delší, než se 
jeví  na mapě.  Projíždí  se 
mnohými  předměstími, 
jsou  to  vlastně  samostat-
ná  městečka  a  vesnice 
utopené  v  bující  zeleni 
jarní  přírody.  I  pár  mil 
ofrézované  cesty  se  ob-
jevilo,  jízda  po  ní  jako 
po  tankodromu,  a  když 
se začalo stmívat, chybě-
lo  mi  ještě  pár  mil.  Ale 
horší  bylo,  že  silnice  č. 
53 se napojovala na frek-
ventovanou freeway, kam 
cyklisté  nesmějí,  natož 
pak  večer.  Tak  jsem  od-

hadl směr, kam bych měl asi jet, a rozhodl  se 
prokličkovat pravoúhle se křižujícími ulicemi 
předměstí. Docela  jsem se  trefil  (sice se dvě-
ma dotazy) a na druhý pokus najel na silnici 
Arlington Heights  Road,  která  by mne měla 
dovést  k  motelu.  A  skutečně,  v  deset  hodin 
vidím  v  dálce  červené  neony,  což  nemůže 
značit  nic  jiného  než motel Červené  střechy. 
Arlington  Hights  je  jedno  z  těch  městeček 
kolem Chicaga. Má i svůj hřbitůvek,  radnici, 
nádraží  a  krásnou  knihovnu. Ale  cesta mezi  
jednotlivými  městečky  je  hrozná.  Není  vů-

bec  osvětlena,  tedy  jsem  se  musel  spoléhat 
jen na  světla předjíždějících aut. Tam, kde  je 
pár domů,  je  jedno pouliční  světlo na 100 m. 
Ale vždy se po čase vynoří v dálce semafory, 
znamení, že tam je něco většího a obydleného. 
Takže tady bych měl strávit 5 nocí. První noc 
jsem zaplatil slevovým kuponem vystřiženým 
z prospektu se seznamem motelů, další noci už 
bez slevy budu s recepčním řešit ráno. Protože 
jsem ten den snídal jen housku se dvěma kos-
tičkami másla a kostičkou sýra ušetřenými ze 
snídaně předchozího dne a k obědu jen 2 pár-
ky v rohlíku, měl jsem ohromný hlad. Ve steak 
housu jsem si tedy objednal křížovou kost a jel 
si  do  obrovského  (asi  jako  3 TESCA)  hyper-
marketu MEYEER koupit pivo a něco ke sní-
dani.  Avšak  tady  jsem  zažil  největší  „stres“ 
za celý den, a sice to, že po 23. hodině už pivo 
neprodávají.  Tak  jsem  se  v  půl  jedné  v  noci 
pustil do mohutné křížové kosti, zapil ji vodou 
a v půl druhé šel spát. Ani jsem už neměl chuť 
na čaj, který vařím v motelu, kde není žádné 
vybavení.  Z  horké  vody  z  umývadla  a  pytlí-
ku Lipton dostupného u každého nápojového 
automatu. Takový  čaj má barvu,  ale  chutí  se 
příliš neliší od vody ve sprše.

Dnes 88 mil.
11. 5. 2012

Při  večerní  cestě  do  hypermarketu  jsem 
zjistil,  že  asi  300 m  od  Červených  střech  je 
motel řetězce Six (6), jejichž služeb jsem zpo-
čátku  často  využíval.  Jsou  levné,  kvalitní, 
vždy mají na poutači cenu, ale za Texasem se 
nějak z trasy vytratily. Zašel jsem se tam ještě 
v noci poptat, ale byla tam recepční, se kterou 
nebyla  řeč. Ráno  jsem tam zajel znovu, nová 
recepční mi přesně spočítala cenu, chtěl jsem 
pokoj  s  chladničkou  a  mikrovlnnkou,  proto-
že tam budu déle a potřebuji si něco nakoupit 
a uložit. Pak jsem se vrátil do Střech a nechal 

Na břehu Michigenského jezera s Chicagem v pozadí.

Vladimír Dedek (kuželky) 2. místo 2006;
Tomáš Luzar (lukostřelba) 2. místo 2008;
Jan Benbenek (přespolní běh) 3. místo 2012;
Vladimír Pařenica (stolní tenis) 3. místo 2013;
Vladislav Brož (střelba ze vzduchovky) 3. mís-
to 2003;
René Cihlář (cyklistika) 3. místo 2013.

Věřím,  že  v  příštím  roce  opět  sportovci 
z  Plesné  budou  úspěšně  reprezentovat  naši 
obec. Vyzývám zájemce  s  trvalým bydlištěm 
v Plesné, kteří mají zájem se zúčastnit soutě-
ží, aby se přihlásili organizátorům ze Sokola. 
Hledáme hlavně plavce,  střelce,  běžce,  volej-
balisty, kuželkáře.

Vladimír Mach

Osmnáct let...
Sokol Plesná pořádá v sobotu 8. února 2014 v tělocvičně DDM tradiční SOKOLSKÝ SPOLE-

ČENSKÝ PLES. Začátek v 19.30 hod., hraje skupina Prak. Domácí kuchyně, bohaté občerstvení 
a tombola.

V neděli 9. února 2014 od 15.00 hod. bude uspořádán DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
opět s manželi Trembačovými. Pro děti je připravena spousta soutěží a her s cenami a také tombola.

Všichni jste srdečně zváni!

SOKOL PLESNÁ PŘEJE VŠEM OBČANŮM PLESNÉ
příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a úspěchů v roce 2014.

Chci osobně poděkovat všem našim členům a příznivcům za práci během letošního roku. Dě-
kuji také všem sponzorům, kteří přispěli finančně nebo materiálem na činnost. Je jich velký 
počet, nelze vyjmenovat všechny dárce, aniž bych na někoho zapomněl, ale hlavními sponzory 
v roce 2013 jsou Hruška, ELVAC, městský obvod Ostrava – Plesná a ing. Martin Coufal. Věřím, 
že nám zachovají svou přízeň i v příštím roce, kdy bude naše jednota slavit 100 let od svého 
založení. 

Vladimír Mach, starosta Sokola Plesná

TJ Sokol – Plesná Vás zve
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si spočítat  totéž. Hlučná a bodrá recepční mi 
vypočetla obrovské ceny, pro seniory dokonce 
vyšší.  Slevu pro  seniory  a  slevu  za  větší  po-
čet dnů prý nelze kombinovat. A navíc pokoj 
a  prostředí  v  šestce  je  mnohem  příjemnější. 
Ještě  že  jsem  ve  Střechách  včera  nezaplatil 
i ty čtyři další noci! Takže jsem se sbalil, na-
ložil vše na kolo a přejel do šestky. Čistý po-

koj s otevíracím oknem, což je tady vzácnost, 
kterou jsem zažil asi třikrát. Ještě notně ospa-
lý  jsem  ihned vyrazil  shánět krabici na kolo. 
Včera  jsem cestou často viděl zelené  tabulky 
"Park and ride". Označují místa, kde se dá za-
parkovat auto a vyrazit na kole na cyklostez-
ky. A skutečně, jedno takové místo bylo ani ne 
míli od motelu u silnice Arlington Heights Rd. 
Zabočil  jsem  tam, cyklisté  a občas  i bruslaři 
v  přijatelném  počtu  se  proháněli  po  dokona-
lých stezkách. V areálu je několik tras, každá 
o délce kolem 10 mil. Areály sousedních měs-
teček jsou propojeny, například nad silnicemi 
vedou stezky po mostech. Celá oblast Chicaga 
je tak obrovským sportovištěm v přírodě, pro-
tože je to vlastně jeden velký les nepříliš vy-
sokých stromů a keřů, takový lesopark (grove) 
s jednotlivými předměstími zasazenými do to-
hoto lesa. 

Na parkovišti si právě jeden mladší sporto-
vec vyndával  z  auta plného  sportovních věcí 
kolečkové  lyže  a  tak  jsem  se  ho  zeptal,  zda 
neví, kde je nejbližší bike shop. Na elektronic-
ké mapě ho ihned našel, obchod s koly asi tak 
400 m  odtud,  vlastně  jen  přes  hlavní  silnici. 
No a byl to Polák, který vystudoval v Krakově 
filozofii, žje už 10 let v USA, kde vystudoval 
architekturu, ale teď architekti mají málo prá-
ce,  tak  se může  věnovat  sportu. Z  čeho  žije, 
jsem  se  neptal.  Zkoušeli  jsme mluvit  polsky, 
on chtěl i rusky, že se to učil ve škole, asi mu 
to  připomínalo  dětství. Mezitím kousek  ved-
le  zaparkovala  velká  dodávka  a  on  mi  říká: 
"Češi". Vystoupili muž a žena středního věku, 
prohlíželi si mne, měl jsem totiž na sobě dres 
"Král Šumavy 1994", což jim připadalo v Chi-
cago  neuvěřitelné.  Bodejť  by  ne,  když  jsou 
z Havířova. Jedna dcera žije v Německu, dru-
há na Floridě,  takže jsou v USA často. Právě 
se  chystají  trochu  se  projet  na  kolech.  Byli 

ohromeni mou cestou. Rozloučili jsme se a já 
si  projel  kousek  trasy,  nádhera.  I  na bruslích 
by to bylo skvělé. Pak jsem rychle našel cyk-
loobchod,  krabici  samozřejmě  měli,  krásnou 
pumpičku,  která mi  byla  ukradena,  však  ne. 
Když  z  obchodu  viděli,  že  si  krabici  pracně 
uvazuji na rameno, vyšel pan vedoucí a nabídl 
mi, že mne do motelu i s kolem odveze, pro-

tože jet na kole s krabicí 
by  podle  něho  bylo  ne-
bezpečné.  Zcela  samo-
zřejmě,  jako  obvykle. 
To  je  vždy  silný  dojem. 
Cestou  jsem  se  dověděl, 
že  Lance  Armstrong  je 
„doper“, v tomto případě 
ale  chytrý „doper“. Znal 
i  některé  naše  cyklisty. 
V  pizzerii  jsem  si  kou-
pil po čtvrtce z každého 
ze  čtyř  druhů  18palcové 
pizzy  tak  tlusté,  že  jsem 
měl  postaráno  o  obědy 
do  konce  pobytu.  Zajel 
jsem  na  nádraží  –  asi  3 

míle - zjistit, jak jezdí příměstské vlaky zvané 
METRA do centra Chicaga. Dnes po městě 22 
mil.
12. 5. 2012

Dnes drobně prší, má pršet  celý den  a  zí-
tra má být pěkně,  tak pojedu do centra zítra. 
Bude  Mother's  day  (Svátek  matek),  což  je 
stále  významný  svátek,  vždyť  tady  vznikl. 
Dnes  ale musím sehnat pří-
stup  k  počítači. Nejdříve  to 
ještě  zkouším  v  Červených 
střechách,  kde  jsem  počítač 
v  recepci  viděl. Ale  stojí  to 
tam  49  centů  na  minutu. 
Dvě  hodiny  by  hodily  60$. 
V mém motelu počítač není 
a hned vedle v motelu "Ho-
liday Inn" je k dispozici jen 
pro ubytované. Ale napadlo 
mne,  že  v  Izraeli  měli  po-
čítače  v  knihovnách.  Tak 
jsem  si  nechal  recepční 
v  Holiday  Inn  vygooglovat 
nejbližší knihovnu - Arling-
ton  Heights  Memorial  Li-
brary – a plánek ulic. Je to kousek od nádraží. 
Nádherná knihovna. Moderní, jako ostravská 
městská, ale asi pětkrát větší. Všude počítače 
a hlavně plno. Takže ti Amíci asi přece jen dost 
čtou. Ale v počítačích jsou jen katalogy knih. 
Až pracovnice knihovny mi ukázala počítače 
k obecnému použití,  ale  jen pro  registrované 
čtenáře. Pro příležitostné návštěvníky jsou tři 
počítače - jen na deset minut a bez židle. Pro-
tože registrace je zdarma, nechám si vystavit 
průkaz  čtenáře,  s  jehož  registračním  číslem 
se dostanu na  čtenářský počítač. Sice průka-
zy  vydávají  jen  občanům Arlington Heights, 
ale když jsem řekl, co v USA dělám a odkud 
jsem,  opět  nadšené  "wow"  a  příjemná  paní 

knihovnice  byla  šťastná,  že mi může  průkaz 
vystavit. A platí 2 roky! Takže jsem u počítače 
odseděl  základní dobu 60 minut  a pak mohu 
dobu prodlužovat vždy po deseti minutách, až 
do  uzavření  knihovny. Už  tu  sedím  nejméně 
dvě  hodiny,  zatímco  venku  poprchává,  tak-
že se mohu řádně rozepsat. Počítač je rychlý, 
nepadá,  klávesnice  krásně  čitelná,  dokonalé 
osvětlení. Snad se jednou dostane na takovou 
úroveň  i  plesenská  knihovna.  Po  odchodu 
z knihovny jsem na kole našel počítačem tiště-
ný list, že parkuji na místě k tomu neurčeném 
a  že  jsou  oprávněni  mi  zámek  rozstřihnout 
a kolo odtáhnout.
13. 5. 2012

V  půl  desáté  jsem  odjel  vlakem METRA 
i  s  kolem  do Chicaga.  Po  45 minutách  cesty 
jsem na konečné stanici v centru. I s kolem se 
ocitám v propasti mezi mrakodrapy, velmi ne-
příjemný pocit. Rychle vyrážím po pruhu pro 
cyklisty (nejsou všude) na východ, kde by mělo 
být Michiganské jezero. Je to pár bloků, po 20 
minutách vyjíždím na  slunko a naproti  je  už 
věhlasný park Millenium. Předtím jsem si dal 
v  japonské  restauraci  nějaké  suchi  z  lososa. 
K nasycení  to není. Ale hůlkami  to  trvá dost 
dlouho, aby člověk na hlad zapomněl. Na rohu 
Michigan Aven a  Jackson Blvd  je nenápadná 
klasická tabulka Rout 66 s nápisem End. Tak 
tady pro mne končí nebo pro opačný směr za-
číná Route 66. Jinak nic, žádný obchod, žádná 
další informace. Všude jen restaurace, byznys.

V parku Millenium v obrovském přírodním 
amfiteátru hrál džezík, v hledišti sedělo plno 
lidí, přičemž tam pouštěli jen některé, za tím-
to  publikem  ještě  plno  lidí  sedělo  na  trávě. 

Po chvíli pozorování jsem pochopil, že začíná 
promoce absolventů nějaké moderní výtvarné 
vysoké školy,  jejíž absolventi budou pracovat 
s  elektronikou,  laserem  a  všemi  moderními 
vymoženostmi. Mluvil  moderátor,  pak  před-
stavitelé školy, zástupci studentů atd. Po vzpo-
mínkách a děkování i těm nejvzdálenějším te-
tičkám nastává předávání diplomů. První byl 
vyhodnocen vůbec nejlepší student, pak asi 20 
nebo třicet těch dobrých. Hlavně se hodnotilo, 
jak dovedli být vzorem, pomocníkem a vůdčí 
osobností  ostatním.  Do  konce  jsem  nečekal, 
vypadalo to na dlouho. Přejel jsem po zvlášt-
ním mostě  k  jezeru.  Tady  se  to  sportujícími 

Na kole po Route 66... 

Knihovna v Arlington Heights.

pokračování na straně 11

Nenápadná tabule označující konec Route 66 (Chicago, stát Illinois). 
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Američany hemžilo.  Jel  jsem po  trail  (stezka 
pro sportování) podél břehu asi 6 nebo 7 mil 
na sever. Jezdili tam cyklisté v obou směrech, 
ale po pravé straně (je  tam dělicí čára), mezi 
nimi  běžci,  bruslaři,  chodci  jen  tak  na  pro-
cházce  nebo  čtoucí  knihu.  Divil  jsem  se,  že 
jsem neviděl žádného cyklistu se s někým sra-
zit. Někteří  jezdili  dost  rychle,  řekl  bych,  že 
přímo trénovali. A to mnohdy na kolech připo-
mínajících naše slavné sportky a favority. Hor-
ská kola tady zatím moc neletí,  spíše prý cyk-
lokros . Stezka je někde široká jen takových 5 
nebo 6 metrů, jako užší silnice.

Na písčitých plážích kolem jezera už leželi 
a opalovali se lidé, nikdo se však ještě nekou-
pal. Mně bylo tak zima, že jsem musel obléct 
dlouhé kalhoty, vlněnou mikinu, bundu a pod 
přilbu kulicha. Vítr vanoucí od severovýcho-

du z jezera byl ledový – přesně podle předpo-
vědi. Někteří  běžci  přitom běhali  bez  trička, 
cyklisté  v  dresech  bez  rukávů.  Jel  bych  sice 
co nejdál, ale nechtěl bych třeba kvůli defektu 
zpozdit vlak. Vrátil  jsem se  tak akorát. Když 
se otevřely dveře do vagonu, naložil jsem kolo, 
ale nebylo tam vymezené místo pro kola jako 
v  ranním vlaku. V celém vlaku  je  totiž vždy 
vyhrazeno 20 míst pro kola. Tak  jsem zůstal 
na snížené plošince u dveří, ale s pochybami, 
zda činím dobře. A skutečně: „naštěstí“ mne 
asi  7  minut  před  odjezdem  uviděl  průvodčí 
a nekompromisně mne vykázal, aniž by pora-
dil, kam mám v přeplněném vlaku nastoupit. 
Opět  se  potvrdila  moje  zkušenost,  že  Ame-
ričané  jsou  vstřícní,  přátelští  a  vždy  ochotní 
pomoci,  ale  jen  v  osobním  styku. Když  jsou 
v práci, jsou nekompromisní. Rychle jsem pře-
jel do zadní části vlaku s vagony s prostorem 
pro  kola. Ten  byl  sice  plný,  ale  opět  ochotná 
americká  rodinka  s  kočárkem  vystupující 

Na kole... na  příští  zastávce  mi  předem  nabídla  místo, 
které se uvolní po jejich kočárku. Na trati by 
už přesun do jiného vagonu nebyl možný, pro-
tože vlak zastavuje jen velmi krátce. V motelu 
v TV dvakrát opakovali zprávu, že se dnes při 
rychlé  jízdě  v  Chicagu  zabily  4  ženy.  Právě 
na Svátek matek.

Takže  cesta  končí.  Na  cyklokomputeru 
mám  sice  2230 mil,  ale  po  vlastní  trase R66 
jsem najel asi 2100 mil, to navíc jsou pojížďky 
po městech při nákupech a pár zajížděk. Přes-
tože jsem jako jedinou mapu používal jen sklá-
dačku s celou trasou R66 a malými plánky sed-
mi největších měst na trase R66 zobrazujícími 
jen jejich hlavní ulice, nikdy jsem nezabloudil 
tak, že bych si zajel více než nějakých 10 mil. 
Měl jsem i několik úmyslných zajížděk za růz-
nými  zajímavostmi  (Meteor  Crater,  Petrified 
Forest, Fort Reno...). A  ještě musím připočíst 
asi  300 km  podél  Pacifiku  ze  San  Francisca 
do Santa Cruz, protože nový počítač jsem měl 

až v LA. Celkem jsem tedy najel asi 3800 km. 
Route 66 má podle ukazatele uprostřed  trasy 
u  texaského Adrianu 2278 mil.  Je pravda,  že 
jsem  nějakou  stovku,  hlavně  zpočátku,  ujel 
na korbě pickupů. Třeba s blížícím se večerem 
(přesto jsem asi dvakrát dojížděl 8 mil potmě 
a  do Santa Rosy  dokonce  16 mil)  nebo  když 
jsem bojoval s úpalem nebo úplně na začátku 
kvůli cestě tak rozpraskané, že jsem po 20 mí-
lích necítil zápěstí. A  těch posledních 53 mil 
s reverendem nebyl můj nápad. Jel bych raději 
na kole, ale nemohl jsem odmítnout. Ale aspoň 
jsme si pěkně popovídali.

Po odletu z letiště O’Hara (prý druhé nej-
frekventovanější  letiště  na  světě)  a  mezipři-
stání  v  Atlantě  a  Milaně  jsem  byl  na  letišti 
v Praze 15. května 2012 přivítán mými dvěma 
děvčaty  (Šárkou  a  Maruškou)  a  kamarádem 
Jirkou chlebem a solí.

Miroslav Hrdina

Návrat domů s přivítáním chlebem a solí.
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Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými 
plyny a požáry v domácnostech

Česká  asociace  hasičských  důstojníků 
(ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s Ha-
sičským  záchranným  sborem  (HZS)  Morav-
skoslezského  kraje,  HZS  Olomouckého  kraje 
dlouhodobou  kampaň,  varující  před  stále  více 
hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního 
plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v do-
mácnostech. 

Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zra-
nění  i usmrcení osob při událostech souvisejí-
cích  s výbuchem zemního plynu v domácnos-
tech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ 
události  v  únoru  2013  ve  Frenštátu  pod  Rad-
hoštěm  a  o  dva měsíce  později  v  Praze,  které 
si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. 
Poslední  případ  výbuchu  souvisejícího  s  úni-
kem plynu se stal v září v bytovém domě v Ha-

vířově-Šumbarku.
Časté  jsou  v  dnešní  době  také  otravy  oxi-

dem  uhelnatým  vznikajícím  při  nedokonalém 
spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle 
apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů 
z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou 
linku  hasičů  s  upozorněním,  že  v  okolí  svého 
bytu či bydliště cítí plyn.

Statistika  posledních  šesti  let  (http://www.
cahd.cz/?page_id=1234)  jasně hovoří o nebez-
pečí a důležitosti nepodceňování negativní role 
plynů  v  domácnostech.  Počet  mimořádných 
událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, 
stejně tak jako počet zachráněných a evakuova-
ných osob. 

Pozornost si zaslouží rovněž následky požá-
rů v domácnostech. Ačkoli počet požárů v do-

Česká asociace hasičských důstojníků

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

www.cahd.cz

Česká asociace hasičských důstojníků 
doporučuje alespoň střední variantu 

zabezpečení autonomními 
hlásiči požáru.

Co je hlásič požáru?
   jednoduché zařízení, které Vás upozorní 

na vznikající požár
   obsahuje detektor požáru s hlasitou 

akustickou a vizuální signalizací

Proč si hlásič požáru pořídit?
   včasné zjištěni vznikajícího požáru
   upozornění na požár pomocí 

zabudované sirény
   možnost včasné záchrany 

Vašeho života a majetku
   jednoduchá a rychlá instalace
   nenápadný vzhled
   dostupná pořizovací cena

Kam umístit hlásič požáru?
   na strop hlídané místnosti

AUTONOMNÍ 
HLÁSIČE POŽÁRU

Varianty rozmístění
   minimální varianta – schodiště, předsíň
   střední varianta – schodiště, předsíň, obývací pokoj, ložnice
   maximální varianta – do všech místností mimo koupelny a WC

mácnostech  za  období  let  2008  až  2012  činí 
„jen“  18 %  z  celku,  jejich  následky  jsou  alar-
mující.  Počet  usmrcených  osob  při  požárech 
v  obytných  budovách  v  porovnání  s  usmrce-
nými osobami při ostatních požárech dosahuje 
přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požá-
rech v domácnostech činí téměř 50 % z celkové-
ho počtu zraněných. 

Ze  statistiky  v  letech  2008  až  2013  vyplý-
vá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav 
nebezpečným plynem není  tak alarmující  jako 
např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem 
brát  ohled  na  vysoké  riziko,  které  při  úniku 
nebezpečného  plynu  hrozí,  především  výbuch 
s  následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí 
k událostem s únikem nebezpečného plynu 
v průměru jednou denně!

ČAHD  bude  informovat  v  rámci  kampaně 
prostřednictvím  letáků  či  podrobnými  infor-
macemi  na  svém  webu.  Informativní letáky 
jsou  k  dispozici  ke  stažení  a  volnému  využití 
(vytištění)  různými  subjekty  (obcemi,  byto-
vými  družstvy  apod.)  i  jednotlivci.  Uloženy 
jsou na webu ČAHD: http://www.cahd.cz/?pa-
ge_id=835.

Na  stránkách  ČAHD  (www.cahd.cz)  jsou 
k dispozici vedle popisu vybraných nebezpeč-
ných plynů seznamy hlásičů požáru a detek-
torů plynů  –  metanu  (zemního  plynu),  pro-
pan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny 
o  rámcové  cenové  relace  a  fotografie  a  také 
o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či 
dodávají  na  trh. Tento  seznam  je možné dopl-
ňovat a upravovat. Tyto detektory snižují riziko 
výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče po-
žáru upozorní na vznikající požár.

V  Moravskoslezském  kraji  zajistí  hasiči 
ve spolupráci s dopravci umístění 1300 kusů le-
táků v průběhu celého měsíce listopadu u všech 
hlavních dopravců. 

Na začátek listopadu připravili hasiči v Os-
travě seminář pro velká stavební a bytová druž-
stva  a majitele  bytových  domů  v  našem kraji, 
zaměřený na zajištění bezpečnosti v domácnos-
tech.

Hasiči přejí
Vážení spoluobčané,
jen  několik  dní  nám  zbývá  do  konce  roku 

2013. Sbor dobrovolných hasičů v Plesné Vám 
všem  děkuje  za  projevenou  důvěru,  za  účast 
na  našich  akcích  a  soutěžích  a  za  poskytnutí 
starého železa při sběru žel. šrotu.

Přejeme Vám hezké prožití 
svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví 
a úspěchu, pohodu v novém roce 2014.
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Blíží se čas Vánoc a ten je spojený s ná-
kupem dárků. Adventní doba znamená jisté 
hektické období, kdy lidé nemají dostatek času 
na nákupy v kamenných prodejnách, a pro-
to je stále populárnější využívání e-shopů. 
Nákup přes internet je rychlejší, pohodlnější 
a mnohdy je zboží na internetu i levnější než 
v kamenných obchodech. Mívá ovšem i svá 
úskalí.

Sdružení  obrany  spotřebitelů  Moravy 
a Slezska připravilo pro spotřebitele pár rad 
a informací, na co si dát pozor, ještě než na-
koupí.

Spotřebitelé by měli při výběru zboží či 
služby vybírat ověřené internetové obcho-
dy (e-shopy), zajímat se o kladné referen-
ce a ohlasy od jiných spotřebitelů, kteří již 
v dané prodejně nakupovali či využili jejich 
služeb.  Měli  by  při  nákupu  přes  internet  vy-
hledávat  certifikované obchody, které zaručují 
vyšší míru jistoty.

Každá internetová prodejna by měla mít 
na svých internetových stránkách obchod-
ní podmínky, kde by mimo jiné měla infor-
movat zákazníky o právu na odstoupení 
od smlouvy. Samozřejmě, že se nesmí odchý-
lit od zákonných ustanovení.

Dle § 53 a 54c Zákona č. 40/1964 Sb.,ob-
čanský zákoník mají spotřebitelé právo na od-
stoupení  od  smlouvy bez  udání  důvodu do 14 
dnů od převzetí zboží, pokud smlouvu uzavřeli 
prostřednictvím  některého  z  prostředků  ko-
munikace  na  dálku,  např.  přes  internet.    Platí 
však určité výjimky, kdy tak učinit nelze: např. 
v případě, že je zboží upraveno na přání zákaz-
níka, nebo v případě audio a video (i software) 
nahrávky,  jestliže  spotřebitel poruší originální 
obal medií, nebo na dodávku novin, časopisů…

O dodání zboží a způsobu platby musí být 
spotřebitel informován předem. 

SOS MaS doporučuje platit kartou pou-
ze u prověřených obchodníků, kteří na trhu 
působí již dlouhou dobu. U neprověřených 
obchodů doporučuje při prvním nákupu zvo-
lit způsob platby spíše na dobírku, tedy až 
po dodání zboží. Při převzetí zásilky od do-
pravce je nutné zkontrolovat neporušenost 
obalu. Porušenou zásilku doporučujeme ne-
přebírat. Je nutné s dopravcem sepsat o po-
škození protokol a kontaktovat dodavatele.

Také cena za dodané zboží musí být to-
tožná s tou, kterou vám dodavatel potvrdil. 
Pokud bude cena vyšší, než za kterou jste 
dané zboží objednali, doporučujeme zásil-
ku nepřebírat a neprodleně se kontaktovat 
s prodejcem, aby sjednal nápravu.

A jak by měl spotřebitel vybírat slevový ser-
ver, na kterém nakoupí vánoční dárky? 

Slevových serverů jsou na českém trhu stále 
desítky. Opět doporučujeme vybírat prověřené 
slevové  servery,  které  působí  na  trhu  již  delší 
dobu a mají ve smluvních podmínkách pojištění 
nákupu nebo pomáhají svým zákazníkům řešit 
případné nesrovnalosti. Ty největší slevové ser-
very to většinou dělají. 

Opět  doporučujeme  klientům  serverů  číst 
recenze  a  zkušenosti  ostatních  kupujících,  dát 
na doporučení známých a kamarádů, případně 
si  před  nákupem  ověřit,  zda  konečný  provo-
zovatel  skutečně  funguje.  Potřebné  informace 
nalezneme také na facebookovém profilu slevo-
vého portálu.

Při nákupu dárkových poukazů-voucherů je 
důležité se před nákupem v první řadě informo-
vat  o  podmínkách  slevové  akce  a  zjistit  si,  že 
požadovaná  služba  je  ještě  volná  v  požadova-
ném termínu. Poctivé slevové servery informu-
jí  své  zákazníky  o  všech  podmínkách  využití 
voucheru. 

SOS MaS doporučuje neotálet s uplatněním 
voucherů a využít ho, nebo alespoň rezervovat 
vyhovující  termín  služby  co  nejdříve  od  jeho 
zakoupení.  Toto  je  důležité  zejména  v  přípa-
dě  nákupu  pobytových  služeb  a  v  případě,  že 
máme zájem o čerpání dané služby v expono-
vaných termínech.

Se  slevovým voucherem má spotřebitel ná-
rok dostat stejně kvalitní zboží a úroveň služby, 

jakou poskytovatel dává zákazníkům i bez vou-
cheru. Proto aby se zákazník vyhnul zklamání 
ze slevových nabídek, je dobré si zjistit parame-
try  nabídky.  Zvláště  u  dražších  nabídek,  jako 
jsou různé pobyty či zájezdy, si zjistit obvyklou 
cenu. 

Právní  povaha poskytování  zboží  či  služeb 
prostřednictvím  českých  slevových  serverů 
není  jednotná. O  to větší nároky  jsou kladeny 
na spotřebitele, který by se měl před nákupem 
dobře seznámit se zněním konkrétních smluv-
ních  podmínek  daného  serveru.  Důležité  jsou 
zejména  informace  o  smluvních  stranách, 
podmínkách  reklamace,  právu  na  odstoupení 
od smlouvy. Každý případ  je  tedy  třeba posu-
zovat  zejména  podle  konkrétních  smluvních 
podmínek.  Pro  nákupy  přes  slevové  servery 
pak  obecně  platí  stejná  pravidla  jako  pro  ná-
kup v e-shopech.  V případě nákupu služeb má 

ovšem odstoupení od smlouvy určitá omezení. 
Od  smlouvy  zákazník nemůže odstoupit  např. 
v  případě,  pokud  už  objednanou  službu  před 
koncem 14denní lhůty začal čerpat nebo již ce-
lou zkonzumoval.

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

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska radí, 
jak nakupovat dárky přes internet

Hasičské plesy
Sbor dobrovolných hasičů Plesná Vás srdečně zve na tradiční Hasičský ples, který se koná 

v sobotu 25. 1. 2014 od 20 hod. v Domě dětí a mládeže.
Předprodej  vstupenek  bude  18.  1.  2014  od  16-18  hod.  ve  schůzovní místnosti  v  hasičské 

zbrojnici.
Dále si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Maškarní ples, který bude 15. 3. 2014 ve 20 hod. 

taktéž v Domě dětí a mládeže v Plesné.
Za SDH Jana Benková, 

jednatelka sboru



prosinec 201314 PLESO

Také letos je závěr roku ve znamení prověrek 
financí, hodnocení stanovených cílů, sestavová-
ní nových plánů. Platí to pro firmy, společenské 
organizace,  státní  instituce  i  jednotlivce. Rov-
něž Klub  důchodců  v  Plesné,  jako  každý  rok, 
hodnotil na výroční členské schůzí v listopadu 
svou  činnost.  O  většině  uskutečněných  akcí 
jsme už psali, dnes jen o těch posledních.

Velmi  úspěšný  a  zdraví  prospěšný  byl  tří-
denní autobusový zájezd začátkem října. V ra-
kouském Laa an der Thaja jsme užívali podzim-
ního sluníčka a léčivé termální vody. Nejen paní 
Dobřanská a paní Šustková měly dobrou nála-
du (obr. 1, zleva); nikdo se nemračil. Další dva 

dny jsme cestovali po jižní Moravě a také lodí 
po řece Moravě (obr. 2, paní Kolářová, paní Ku-
sýnová, paní Kučerová, paní Hromicová). Na 3. 
fotografii  je  pan  Antoš  coby  velitel  zájezdu, 
od výroční schůze také nový předseda klubu.

Cestování  a  lenošení  není  jediná  náplň  na-
šeho klubového života. Obrázek č. 4 zachycuje 
paní Antošovou v družné práci s paní Kňurovou 
a panem Walderem při shrabování listí na hřiš-
ti. Sokol nám poskytuje své prostory pro tradič-
ní smažení vaječiny a vaření klobás,  rádi  tedy 
členové klubu sokolům při úklidu pomohou.

Letos  se  v  klubu  ještě  pobavíme  na miku-
lášské  besedě  a  pak  se  z  členek  klubu  stanou 

hospodyně, mámy a babičky, z členů hospodáři, 
tátové  a  dědečci  a  v  soukromí  svých  domovů 
budeme trávit Vánoce a na silvestra si s blízký-
mi připíjet na zdraví. A v lednu se opět členky 
a členové klubu sejdou na ochutnávání vánoční-
ho cukroví (pozor, tentokrát 9. ledna!). Budeme 
zase o rok starší a začnou nám radosti a starosti 
všedních dnů. Jako každý rok.

Přeji  vám,  abyste  měli  sílu  překonávat  ná-
strahy věku, především ty zdravotní. Přeji všem 
hodně radostí, lásky a štěstí v roce 2014.

Za Klub důchodců v Plesné 
M. Wiedermanová

Jako každý rok

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 4

Stejně jako v jiných letech i letos se 6. listo-
padu sešli v domě dětí a mládeže jubilanti-ob-
čané, kteří v tomto roce oslaví, nebo již oslavili 
své  kulaté  či  půlkulaté  narozeniny,  aby  si  při 
tomto setkání společně popovídali a zavzpomí-
nali na prožitá léta. I  letos to bylo více než 60 
občanů Plesné, sešla se (vlastně jako každý rok) 
asi polovina jubilantů.

Nejdříve  jubilanty  potěšily  svým  vystou-
pením  děti  mateřské  školy,  které  oslavencům 
i svým vystoupením ukázaly, že i po nich při-
jdou  nové  generace,  které  budou  v  Plesné  žít 
a svému okolí dokazovat, že v ní jsou lidé, kte-

Setkání jubilantů ří dovedou pracovat, ale  také se patřičně bavit 
a oslavovat. Na závěr svého vystoupení předa-
ly děti oslavencům malé dárečky, které pro ně 
v MŠ vyrobily.

Potěšením pro jubilanty bylo jistě i vystou-

pení  pěveckého  sboru  Paprsek  ze  Základní 
školy  Velká  Polom,  který  pod  vedením  paní 
učitelky  Švidrnochové  pobavil  oslavence  řa-
dou pěkných písní. Na závěr pak starosta MOb  
seznámil  přítomné  s  tím,  co  se  v  Plesné  děje 
a  bude  dít.  Po  besedě  s  pohoštěním  byly  pro 
jubilanty  připraveny  dárky  věnované  obchod-
ním domem Globus. Na pohoštění  se  podílela 
i firma Hruška a není bez zajímavosti, že k jubi-
lantům již po mnoho let patří i stále aktivní její 
spolumajitel pan Karel Hruzík. 

Ke  gratulaci    se  připojuji  i  já  a  přeji  všem 
oslavencům  krásně  prožité  a  radostné Vánoce 
a  do  příštího  roku  samozřejmě  co  nejpevnější 
zdraví a dobrou náladu a štěstí po celý rok.

Ing. Jaromír Kňura
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Informace z úřadu

Správce veřejného pohřebiště 
v Plesné informuje

Volné nebytové prostory v budově 
hasičské zbrojnice

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám tou-
to formou připomněla pár důležitých informací 
týkajících se pohřebiště v Ostravě – Plesné, je-
hož provozovatelem je Městský obvod Plesná. 
Základní  povinností  provozovatele  pohřebiště 
je dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, 
vedení  evidence  související  s  provozováním 
veřejného  pohřebiště.  Všichni  občané,  kteří 
mají v nájmu hrobové místo (dále jen nájemci) 
na pohřebišti, jsou ze zákona povinni sdělovat 
správci  pohřebiště  změny  svých  kontaktních 
údajů (změna jména, adresy apod.). Velmi dů-
ležitým je ustanovení článku č. 7 Řádu veřej-
ného pohřebiště v Plesné (dále jen Řád), které 
zcela  jasně  vymezuje  podmínky,  za  kterých 
se mohou  lidské pozůstatky ukládat do hrobů 
a hrobek. Osoba, která chce pohřbít své blízké 
do  hrobového místa,  je  povinna  požádat  pro-
vozovatele o souhlas s pohřbením či uložením 
urny  do  hrobového  místa.  Formuláře  žádostí 
Vám rádi poskytneme na úřadě v Plesné, k dis-
pozici jsou rovněž u pana Martina Dubovského, 
který  provádí  výkopové  práce  na  pohřebišti, 
popř. na webových stránkách obce Plesná. Ráda 
bych upozornila také na článek č. 6 Řádu, který 
stanoví pravidla prací prováděných v rámci po-
hřebiště. Nájemce je povinen své hrobové místo 
zřídit v souladu s Řádem, zejména je povinen 

vyžádat  si  souhlas  provozovatele  s  pracemi, 
které  jsou prováděny na  jeho hrobovém místě 
(zhotovení hrobu, úprava již existujícího hrobu, 
odstranění apod.). V této souvislosti bych ráda 
upozornila  na  to,  že  na  pohřebišti  není  mož-
no svévolně provádět výsadbu dřevin, křovin, 
popř.  zhotovování  betonových  schůdků  mezi 
hroby  apod.  Provozovatelem  jsou  prováděny 
kontroly  hřbitova,  při  kterých  je  kontrolová-
na mezi  jinými  i stabilita hrobových zařízení. 
Někteří  nájemci hrobových míst  byli  vyzváni 
k nápravě nakloněných náhrobků, které mohou 
ohrožovat  zdraví  a  životy  jiných osob. V mě-
síci  lednu a únoru budou opět prováděny tyto 
kontroly s tím, že nájemci neudržovaných míst 
budou  následně  vyzýváni  k  provedení  oprav 
pronajatých  hrobů.  Nájemcům  bude  následně 
stanoven  termín pro provedení oprav. Občané 
by neměli zapomínat ani na možnost, která je 
zakotvena v čl. 6 Řádu, kdy je správce pohře-
biště oprávněn zajistit bezpečnost hrobu na ná-
klady a riziko nájemce. 

Řád veřejného pohřebiště je v plném znění 
vyvěšen  u  hlavní  brány  plesenského  hřbitova 
nebo je možno do něj nahlédnout přímo na úřa-
dě v Plesné. Jeho ustanoveními se řídí nejen ná-
jemci hrobových míst, ale i všichni návštěvníci 
pohřebiště.

MOb Plesná sděluje, že  jsou v případě zájmu k dispozici volné nebytové prostory v 1. patře 
budovy Hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná, Karla Svobody 183, na pozemku parc. č. 2 v k. ú. Stará 
Plesná, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Plesná.

Jedná se o místnost:
•  č. 6 o výměře 17,5 m2 (do současnosti využívána jako kancelářský prostor)
Společné sociální zařízení se nachází na stejném podlaží. 

Případný zájemce nechť se přihlásí na úřadě na tel. 599 427 104.

Vážení  občané,  dovolte 
mi,  abych  Vás  upozornila 
na  stěhování  Úřadu  prá-
ce  ČR  –  krajské  pobočky 
v Ostravě, kontaktního pra-

coviště Ostrava. Úřad práce bude sídlit ve zre-
konstruované  budově  na  Opavské  ulici  1118 
v Ostravě – Porubě. 

Stěhování  bude  probíhat  postupně,  a  to 
v těchto termínech:
•  referát hmotné nouze  se  přestěhuje  z  ulice 
Generála Sochora ve dnech 17. a 18. 12. 2013;

•  informační poradenské středisko z ul. Bieb-
lova v Ostravě ve dnech 17. a 18. 12. 2013;

•  referát státní sociální podpory  z  ulice Hu-
dební v Mariánských Horách ve dnech 6. a 7. 
1. 2014;

•  oddělení zaměstnanosti  z  ulice  Hudební 
v  Mariánských  Horách  ve  dnech  9.  a  10.  1. 
2014;

Ve dnech stěhování budou pracoviště uza-
vřena!

Pondělí  23.  12.  2013  bude  úředním  dnem 
s  úředními  hodinami  od  8:00  do  14:00  hodin. 
Pondělí 30. 12. 2013 bude posledním úředním 
dnem v roce 2013 s úředními hodinami od 8:00 
do 12:00 hodin. V pátek 27. 12. 2013 a v úterý 
31. 12. 2013 bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Úsek sociálně-právní ochrany dětí lze pak 
v pracovních dnech 23. 12., 27. 12., 30. 12. a 31. 
12. 2013 kontaktovat na telefonu 606 664 661.

Připomínáme  chovatelům  psů,  že  od  1.  1. 
2013 vstoupila v platnost nová Obecně závazná 
vyhláška č. 9/2012 týkající se povinnosti nechat 
psa  trvale označit čipem,  tzn. do 31. 12. 2013. 
Pokud  označíte  psa  čipem,  jste  povinni  tuto 
skutečnost  ohlásit  úřadu  městského  obvodu 
do 30 dnů od aplikace čipu.

Máte-li  již  psa  označeného  čipem nebo  te-
továním (tetování je uznatelné pouze do 31. 12. 
2012),  je nutné  tuto skutečnost neprodleně na-
hlásit na ÚMOb Plesná.

Stěhování Úřadu 
práce ČR

Úřední dny mezi 
svátky

Připomenutí 
chovatelům psů
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  Baví se tři rybáři. První říká: „Ulovil jsem dese-
tikilového kapra.“ Druhý: „A já patnáctikilovou 
štiku.“ A třetí na to: „No a já sumce, který vážil 
dvacet pět kilo.“ První rybář si povzdechl: 
„Že já, osel, musím vždycky začínat!“

  Učitel zkouší žáka: „Uměl bys vyjmenovat deset 
zvířat žijících za polárním kruhem?“ Žák sebe-
vědomě odpovídá: „Jasně! Devět sobů a jeden 
polární medvěd.“

Bohumil Lehen

VTIPY

TERMÍNY UZÁVĚREK PLESA
27. března 2014 
29. května 2014 
  4. září 2014 
27. listopadu 2014

Slovo redakční 
rady Plesa

Vážení spoluobčané,
Pleso  bude  v  roce  2014  vy-

cházet jako čtvrtletník, tzn. čty-
řikrát do roka tak, aby se v něm 
odrazily  nejdůležitější  události 

života Plesné v průběhu celého  roku. Byli by-
chom  rádi,  kdyby  sami  občané  více  přispívali 
do  Plesa.  Budeme  proto  v  každém  čísle  uve-
řejňovat  uzávěrku  následujícího  vydání  Plesa, 
abyste měli  dostatek  času  na  případné  zaslání 
vašich příspěvků.
Příspěvky můžete zasílat na tyto elektronické 

adresy:
hrdinovi@seznam.cz
Peterek.Petr@volny.cz
sdi@petrsynek.cz
posta@plesna.ostrava.cz

nebo poštou na adresy:
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 27. 3. 2014

Advent  je  tady,  první  tři  měsíce  školního 
roku jsou pryč a za námi i před námi leží spous-
ta práce, akcí a těšení na další období. Pojďme 
se podívat, co jsme od září všechno stihli.

Hned  začátkem  září  začal  dětem  plavec-
ký kurz.  Jezdili  jsme každé úterý do Vítkovic 
a během desíti lekcí se postupně ze všech stali 
plavci.  Diplom,  který  na  konci  kurzu  dostali, 
dokazoval, že každý z našich malých plaváčků 
uplave aspoň několik metrů.

V  říjnu  nás  navštívilo  divadlo  Úsměv 
s  Muzikantskou 
pohádkou,  děti  si 
zahrály  a  zazpívaly 
spolu  s  hrdiny  pří-
běhu.  Polodenní  vý-
let  do  Rybího  domu 
v Chotěbuzi nám ne-
zkazilo  ani  deštivé 
počasí,  děti  viděly 
spoustu  zvláštních 
ryb  a  po  návratu  je 
výtvarně  ztvárni-
ly.  Předškolní  děti 
absolvovaly  program  ve  stanici  přírodovědců 
a  také  jsme  tvořili  z  podzimních  přírodnin. 
Tuto  akci  pořádalo  sdružení  rodičů pod vede-
ním paní Weidermann.

Úspěšně proběhl podzimní bazárek dětské-
ho oblečení, děkujeme zvláště paní Marcele Pě-
chové a dalším dobrovolníkům, kteří věnovali 
svůj čas organizaci tohoto podniku.

Také  listopad  jsme  prožili  velmi  aktivně, 
mladší  děti  zazpívaly  a  zatančily  na  setkání 
jubilantů  a  s  pomocí  učitelek  vyrobily  dáreč-

ky  a  přáníčka.  Kulturu  tento  měsíc  obstaralo 
divadlo  Šikulka  s  výchovnými  pohádkami. 
Sdružení rodičů připravilo lampionový průvod 
s názvem „Uspávání broučků“. Děti si ve škol-
ce vyrobily masky nejrůznějších broučků a je-
den  pěkný  listopadový podvečer  vyšli  všichni 
směrem k lesu. Jak se stmívalo, odvahy ubývalo 
a někteří znejistěli, když se najednou zjevil pán 
plesenských  lesů  Plesnonoš.  Ptal  se  dětí,  proč 
křičí v  lese,  a dozvěděl  se,  že  jen přišly uspat 
broučky.  Děti  zazpívaly  broučkům  Mravenčí 

ukolébavku  s  do-
provodem  kytary 
a Plesnonoš děti po-
chválil,  poděkoval 
a odměnil je. Za po-
vedenou  akci  patří 
zvláštní  poděkování 
Plesnonoši  a  jeho 
výbornému  herec-
kému výkonu.

A  máme  tu  po-
slední  měsíc.  Před-
školní  děti  přivítaly 

plesenská miminka, všechny se těšily (a možná 
se  i  trochu bály) na Mikuláše a čerta, budeme 
chystat  vánoční  ozdoby  a  povídat  si  a  zpívat 
vánoční koledy. Sdružení  rodičů pod vedením 
paní Julinové a paní Peterkové uspořádá vánoč-
ní tvoření a zdobení a také se všichni sejdeme 
u nadílky pod vánočním stromkem. Děkujeme 
všem  za  spolupráci,  přejeme  klidné  vánoční 
svátky a těšíme se na další zážitky v roce 2014.

Kateřina Čepková, 
učitelka

Mateřská škola na konci roku


