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Rada se od posledního vydání Plesa sešla 
celkem čtyřikrát a projednávala 37 programo-
vých bodů. Projednala zejména:

- prodeje pozemků;
- nájmy hrobových míst;
-  zřízení věcných břemen, vyjádření ke stav-

bám;
- nájem v hasičské zbrojnici;
- příspěvek na opravu podlah v DDM;
- likvidace majetku;
- záležitosti MŠ Plesná;
-  připomínky k obecně závazným vyhláškám 

města Ostravy;

- výroční zprávy.

Zastupitelstvo na svém 10. zasedání v červ-
nu projednalo zejména tyto body:

- žádosti o prodeje a koupě pozemků;
- návrh rozpočtu na rok 2013;
-  kontrola poskytnutých příspěvků za rok 

2012;
-  koncepce podpory spolkové činnosti, kultu-

ry a sportu MOb Plesná.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Co projednávala rada a zastupitelstvo

V uplynulých dvou letech, jak všichni 
víme, proběhla náročná rekonstrukce budovy 
plesenské mateřské školy. Ta i zvenčí „omlád-
la“ a možná by 
leckdo nevěřil, že 
právě letos jí bude 
150 let.

Byla otevřena 
roku 1863 a v teh-
dejší rakouské 
měně odpovídala 
hodnotě 10 ti-
síc 274 zlatých. 
Postupem doby 
byla několikrát 
upravována a mo-
dernizována až 
do dnešní podoby.

Dle historic-
kých pramenů je však potvrzeno, že s výukou 
a výchovou dětí v obci bylo započato již kolem 
roku 1700. Kdy úplně přesně vzniklo v Ples-
né pravidelné vyučování, nelze však s jistotou 
říci. Pro mnohé bude možná překvapením, že 
tzv. „stará škola“ (předchůdkyně výše uvede-
né budovy) je vedena pod číslem popisným 21 
a zachovala se až do dnešních dnů. Tento do-
mek, který se nachází pod křižovatkou ulic 26. 
dubna a Dobroslavická, sehrál významnou roli 
v historii Plesné. V době dávno minulé byl pro-
dán do soukromých rukou, avšak zbytek škol-
ní zahrady v jeho sousedství je dosud obecním 
majetkem.

Jubilea se nemají přehlížet, a tak přestože 
roku 1976 po připojení Plesné k Porubě byla 

základní škola zrušena po více než dvou stech 
letech existence, současná budova nadále slou-
ží výchově a vzdělání dětí, byť na té nejele-

mentárnější úrov-
ni. A že se tam 
dětem dobře daří, 
se často dovídáme 
i na stránkách na-
šeho zpravodaje.

Kulturní ko-
mise MOb Plesná 
má v plánu na mě-
síc červen 2013 
uskutečnit obecní 
oslavu 150. výročí 
trvání školní bu-
dovy. Obracíme 
se proto na všech-
ny občany s pros-

bou o zapůjčení fotografií a jiných historic-
kých materiálů týkajících se plesenské školy 
– uspořádáme výstavu, která proběhne spolu 
s „Dnem otevřených dveří“ ve škole.

Pokud budete ochotni vyhovět naší žádosti, 
obraťte se:
v Nové Plesné na Ing. Janu Pappovou,
tel. 723 517 746
ve Staré Plesné na Mgr. Marii Kňurovou,
tel. 605 826 071

Děkujeme a věříme, že se zapojí do příprav 
oslav této významné události nejen všichni bý-
valí žáci.

Za kulturní komisi 
Marie Kňurová

150 let školní budovy - dnes MŠ v Plesné

Stará škola v Plesná
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Vyhrazená technická zařízení jsou zařízení 
se zvýšenou mírou rizika ohrožení majetku, ži-
vota a zdraví osob. Pro jejich výrobu, montáž, 
zkoušky, revize a provoz jsou proto stanove-
ny zvláštní požadavky, uvedené v příslušných 
předpisech.

Mezi vyhrazená technická zařízení patří 
i vyhrazená  plynová  zařízení (VPZ), která 
jsou na plynná paliva.

Jako plynná paliva označujeme taková 
paliva, která jsou při teplotě 15 °C a tlaku 
101,325 kPa v plynném stavu. Základní jednot-
kou objemu plynu (V) je m3 (metr krychlový 
neboli kubický).

V našich domácnostech se setkáváme se 
zemním plynem (C H4), který tvoří převážně 
metan. Je bezbarvý, bez chuti a zápachu, není 
jedovatý, je však nedýchatelný. Pro použití 
ve veřejné síti musí být odorizován (merkapta-
nem apod.), tzn. že je mu dodáván charakteris-
tický zápach. Je lehčí než vzduch. Se vzduchem 
a kyslíkem je velice výbušný.

Dolní mez výbušností je 5 % . Horní mez 
výbušnosti je 15 %.

Kontroly, revize a zkoušky VPZ se provádějí 
dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.

Každý provozovatel VPZ je povinen  zajistit, 
aby kontroly a provozní revize byly vykonává-
ny pravidelně, a to od HUP po plynové spotře-
biče včetně.
Kontrola zařízení, § 3
  Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav pro-

vozovaného zařízení odpovídá požadavkům 

bezpečnosti práce, požadavkům na technická 
zařízení a požadavkům požární ochrany.
  Kontrola zařízení se provádí 1x za rok.

Výchozí revize, § 6
  Na každém zařízení zajistí dodavatelská orga-

nizace před uvedením zařízení do provozu 
výchozí revizi včetně vyhotovení zprávy.

Provozní revize, § 7
  Na zařízení,  která jsou v provozu,  je provo-

zovatel nebo organizace povinen zajistit pro-
vádění provozních revizí .
  Provozní revize se provádějí 1x za 3 roky.

Montáže a opravy plynových zařízení mo-
hou provádět jen osoby, které mají odbornou 
způsobilost a vlastní osvědčení  o odborné způ-
sobilosti.

Připojení plynového spotřebiče
Připojení plynového spotřebiče na spotřební 

rozvod začíná uzávěrem plynového spotřebiče. 
Jeho součástí je spojovací potrubí nebo hadice. 
Připojení spotřebiče musí odolávat tepelnému 
a mechanickému namáhání, kterému je při běž-
ném provozu vystaveno. Spotřebiče se připojují 
podle návodu výrobce a vždy pomocí rozebíra-
telného spoje.

Od 1. 6. 2009 platí aktualizované předpisy 
pro připojování plynových spotřebičů plynový-
mi hadicemi.

Tyto nesmí být delší než 1,5 m. Doporučuje 
se použít bezpečnostní hadice typu VA/VA-CE  
R ½“-G ½“ se zásuvkou a zástrčkou, která má 
požární odolnost 650 °C po dobu 30 min. To 
platí zejména pro připojení přenosných spotře-

bičů (vařiče, pečicí trouby, sporáky apod.).
Nejužívanější připojení plynového sporáku 

je použití bezpečnostního kulového kohoutu 
VAIT Rp s integrovanou tepelnou a průtokovou 

pojistkou a zabez-
pečením. K tomuto 
kulovému  kohoutu 
se připojí pryžová 
hadice NBR/KU-Zn  
R ½“-G ½“, AZ Po-
korný, která se vy-

rábí v délkách od 0,5 - 1,5 m.
Tato hadice již má pod povrchem vložený 

bezpečnostní zemnicí CU pásek, kterým jsou 
propojeny obě koncovky. Maximální provozní 
teplota je -10 až +100 °C.

Při zapojovaní zabudované varné desky 
se nemusí vsadit bezpečnostní kulový kohout 
VAIT, když se použije nerezová opláštěná ha-
dice typu WS-Uni R ½“-G ½“ nebo nerezová 
opláštěná hadice s otočnými koncovkami R ½“ 
(T) a Rp ½“ (T). Její požární odolnost je 650 °C 
po dobu 30 min.

Pro připojení pevného plynového spotřebi-
če (PO, závěsného nebo stacionárního kotle) se 
může provést pomocí ohebné nerezové trubky 
Cats, AZ Pokorný, která je určena pro vnitřní 
i venkovní připojení plynných i kapalných me-
dií.

Pavel Martiník, 
revizní technik 

vyhrazených plynových zařízení 

mobil: 736 100 062 
martinik.pavel@seznam.cz

Vyhrazená technická zařízení

Již v roce 2006 zřídila Měst-
ská policie Ostrava institut stráž-
níka-okrskáře, místně odpo-
vědného strážníka dohlížejícího 
na veřejný pořádek ve svěřené 

lokalitě. Výkon služby prostřednictvím okrs-
kářů má řadu nesporných výhod, a to zejména 
pro samotné občany. Ti mohou být v mnohem 
užším kontaktu s těmi „svými“ okrskáři, vědí, 
na koho se mohou v případě potřeby obrátit, 
a také mají možnost si ověřit, jak byla konkrét-

ní věc řešena. Okrskáři si také maximálně pro-
hlubují místní znalost ve vztahu k občanům, 
poměrům, které v daném okrsku panují, i sta-
vu veřejného pořádku. Jsou rovněž v kontak-
tu s vedením jednotlivých městských obvodů, 
místně příslušnými odděleními Policie ČR, 
zástupci podniků, firem a společností ve svých 
okrscích. 

V městském obvodu Plesná působí v sou-
časné době dva strážníci-okrskáři, Miroslav 
Revenda a Přemysl Rygel.

Okrskáře mohou občané kontak-
tovat např. prostřednictvím interne-
tových stránek www.mpostrava.cz, 
elektronickou poštou na adrese info@
mpostrava.cz, telefonicky na číslech 
950 733 156 nebo 950 733 745, pro-
střednictvím bezplatné telefonní lin-
ky 800 199 922 (zelená linka městské 
policie) nebo i písemně na adrese: 
Městská policie Ostrava, Nemocniční 
11/3328, Ostrava, PSČ 702 00.

Občané se mohou na okrskáře s dů-
věrou obracet, budou-li potřebovat 
jejich pomoc nebo třeba jen radu při 
řešení nějakého problému.

Jistě nenapíši nic převratného, když ozná-
mím dobře známou skutečnost, že v roce 2013 
musí být každý pes onačen tzv. čipem, pří-
padně tetováním. Nařizuje to obecně závaz-
ná vyhláška na území celého města Ostravy. 
Klade to na majitele psů jisté nároky, zejmé-
na finanční, neboť čipování jednoho psa stojí 
cca až 800,- Kč. Proto jsme se v našem měst-
ském obvodu zabývali myšlenkou, jak přispět 
k tomu, aby pro majitele psa tato finanční zátěž 
byla co nejmenší. Samozřejmě platí, že si kaž-
dý může nechat očipovat psa u veterináře, pro 
kterého se rozhodne. Přesto chceme nabídnout 
občanům, že veterinář, který provádí očkování 
psů v našem městském obvodu, provede také 
čipování, a to za cenu 300,- Kč za psa. Čipová-
ní by proběhlo v jarních měsících, asi v dubnu 
nebo květnu letošního roku. Ještě jedna určitě 
pozitivní informace na závěr. Město Ostrava 
ve spolupráci s městskými obvody připravuje 
příspěvek ve výši 100,- Kč všem majitelům 
psů, kteří si jej nechají letos načipovat. Forma 
poskytnutí příspěvku zatím není známa, avšak 
poskytnutí je už nyní velice pravděpodobné.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Okrskáři v Plesné Čipování psů

Miroslav Ravenda Přemysl Rygel
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07.	03.	 Čt	 9.30	 	Biograf: Senior - Setkání se stříbrnou múzou
Filmový miniportrét A. Delona. Pořad filmového kritika 
a publicisty Mgr. M. Jirouška. 
Realizováno v rámci projektu pro seniory „Moderní stáří“. 
Místo	konání:	společenský	sál	v	areálu	Domova Slunečnice 
Ostrava, ul. 17. listopadu,	O.–Poruba.
Vstupné:	60	Kč,	senioři vstup zdarma.

10.	03.	 Ne	 10.00	 	Červená Karkulka
Pohádka v podání Divadelní agentury Křesadlo. 
Místo	konání:	společenský	sál	v	areálu	Domova Slunečnice 
Ostrava, ul. 17. listopadu,	O.–Poruba.
Vstupné:	60	Kč

14.	03.	 Čt	 15.00	 	Tvůrčí	dílna:	Třepetáčci
Výroba motýla z dřevěné vařechy.
Místo	konání:	Centrum volného času, Vietnamská,	O.–Poruba.
Vstup	zdarma.

16.	03.	 So	 09.00	 	Seminář:	Quillingová kraslice
Výroba velikonoční dekorace quillingovou technikou.
Uzávěrka	přihlášek:	13. 3. 2013.	Seminář	je	kapacitně	omezen!
Místo	konání:	DPS Astra, I. Sekaniny,	O.–Poruba.
Cena:	300	Kč,	senioři vstup zdarma.

27.	03.	 St	 15.00	 	Sexualita třetího věku 
Beseda se sexuologem MUDr. R. Uzlem. 
Realizováno v rámci projektu pro seniory „Moderní stáří“. 
Místo	konání:	společenský	sál	v	areálu	Domova Slunečnice 
Ostrava, ul. 17. listopadu,	O.–Poruba.
Vstupné:	60	Kč

28.	03.	Čt	 10.00	 	Tvůrčí	dílna:	Velikonoční zvířátka
Výroba velikonočních dekorací.
Místo	konání:	Centrum volného času, Vietnamská,	O.–Poruba.
Vstup	zdarma.

29.	03.	 Pá	 10.00	 	Tvůrčí	dílna:	Velikonoční kraslice
Zdobení vajíček různými technikami.  
Vyfouklé vejce s sebou!
Místo	konání:	Centrum volného času, O. Jeremiáše,	O.–Poruba.
Vstup	zdarma.

Kulturní centrum Poruba
příspěvková organizace, Matěje Kopeckého 675, Ostrava-Poruba

☻ Biograf: Senior
Milovníky filmového umění zve Kulturní 

centrum Poruba ve čtvrtek 7. března v 9.30 ho-
din na další díl oblíbeného pořadu Biograf: Se-

nior. Tentokrát se můžete 
těšit na filmový minipor-
trét jednoho z nejslav-
nějších francouzských 
herců, Alaina Delona. 
Pořad z cyklu „Moderní 
stáří“ proběhne ve spo-
lečenském sále domova 
Slunečnice na ulici 17. 
listopadu v Ostravě – Po-
rubě. Vstup je pro senio-
ry zdarma.

☻ Sexualita třetího věku
Poutavou besedu pro seniorské publikum 

připravilo na  středu 
27.  března Kulturní 
centrum Poruba. Ná-
vštěvníky jistě potěší 
setkání s uznávaným 
sexuologem Radimem 
Uzlem, který ve svém 
pořadu pohovoří vážně 
i nevážně na téma sexu-
alita třetího věku. Pořad 
z cyklu „Moderní stáří“ 

začne v 15.00 hodin ve společenském sále Do-
mova Slunečnice na ulici 17. listopadu v Ostra-
vě – Porubě. Vstup je pro seniory zdarma.

Nejzajímavější pořady
Kulturního centra v Porubě

Náš městský obvod se do této sbírky už tra-
dičně každoročně zapojuje. I letos ji v Plesné 
zajišťovaly čtyři skupinky ochotných kolední-
ků.
První skupinka: mládež – Barbora Čechová, 
Helena Bochňáková, Ondřej Bochňák a David 
Bochňák.
Druhá skupinka: Ing. Lubomír Mihálik s dětmi.
Třetí skupinka: pan Jaroslav Hořínek s dětmi.
Čtvrtá skupinka: paní Zdeňka Schlossarková 
a pan Bohumil Lehen.

Bylo vykoledováno celkem 42 405 Kč. 
Za celou farnost Plesná pak 105 070 Kč, což je 
o 4382 Kč více oproti loňskému roku.

Celkově za Charitu Ostrava to bylo 
1 342 794 Kč, což je o 36 451 Kč více než v roce 
2012.

Srdečné poděkování náleží všem, kdo 
do této ušlechtilé akce přispěli. Vřelý a upřím-
ný dík patří též všem obětavým koledníkům.

Mgr. Marie Kňurová

Tříkrálová sbírka

KuLTurNí POřAdy NA MěSíCE BřEzEN 2013
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V minulém období „šly“ 
Plesnou informace o uvažova-
ném zrušení místní pobočky 
České pošty v Plesné. Zahájili 

jsme jednání se zástupci této organizace, aby-
chom zjistili, jak se věci mají a co bude dále. 
Úvahy o zrušení pobočky české pošty v Ples-
né opravdu existují, avšak nutno podotknout, 
že zástupci této státní firmy požadují k tomuto 
kroku souhlas samosprávy. Rada se zrušením 
pobočky nesouhlasí. Nabízí se však možnosti, 
které by služby České pošty zcela, anebo ve vel-
ké míře nahradily. Ale to možná bude tématem 
v dalším období. Zcela jistě nepřipustíme, aby 

byla pošta v Plesné jen tak bez náhrady zruše-
na, avšak o tom se zatím ani nehovoří. Česká 
pošta však od 1. dubna provádí úpravu provoz-
ních hodin místní pobočky, a to následovně:

Po – Pá    9:00 – 11:00  13:30 – 16:00
Nejedná se o zkrácení doby odpoledne, tzn. 

že je zde snaha, aby služby České pošty byly 
dostupné i pro ty, kteří přijíždějí ze zaměstná-
ní, ale otevírací doba bude zkrácena v ranních 
a poledních hodinách. Pokud by byla tato úpra-
va pro občany příliš omezující, budeme usilovat 
o původní rozsah provozní doby.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Provoz místní pošty
Stalo se v minulosti zvykem nabízet Vám 

občanům službu sběru a odvozu tzv. velkoob-
jemového odpadu. I v letošním roce jsou již 
domluveny termíny, kdy budou tyto kontejnery 
v Plesné přistaveny a Vy je můžete využít pro 
odvoz svého nadrozměrného odpadu.

Kontejnery budou opět přistaveny na obvyk-
lých místech: pod Žižkovem, u bývalého koupa-
liště, u bývalého statku a u hasičské zbrojnice, 
a to v termínech:

11. dubna  odvoz  12. dubna
 6. června  odvoz    7. června
19. září  odvoz  20. září
24. října  odvoz  25. října

Rovněž bude ve dvou termínech přistaven 
kontejner na tzv. nebezpečný  odpad. Tento 
bude přistaven 2x vždy po dva dny, a to 11. 
a  12.  dubna a 19.  a  20.  září v době od 9:00 
do 17:00 hodin v prostoru u hasičské zbrojnice.

Žádáme Vás, abyste využili této nabízené 
možnosti, zbavili se nepotřebného odpadu a sa-
mozřejmě takto přispěli ke zvýšení čistoty a po-
řádku v Plesné.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Již po několikáté se toto téma objevuje 
v našem zpravodaji. Že nás asi všechny trápí 

neexist ující 
kanalizace, to 
si jistě velmi 
silně uvě-
d o m u j e m e , 
také i to, že 
v nejbližších 
letech kanali-
zace nebude. 
Avšak zákon 

jasně hovoří o tom, že za likvidaci svých odpad-
ních vod je zodpovědný původce odpadu. Míst-
ní samospráva a taktéž i úřad si je dobře vědom, 
že tato povinnost je v dané situaci pro občany 
finančně velmi náročná, proto byly s OVAK do-
jednány tzv. hromadné svozy za velmi vstříc-
nou cenu. Avšak v současnosti jako by zájem 
o tuto služby upadal. Ale  množí se stížnosti ob-
čanů na  sousedy, že nechávají vytékat obsah ze 
žump, nebo je přímo čerpají do příkopů, do po-
toka, nebo dokonce na sousední pozemek. Tyto 

stížnosti jsou adresovány a následně řešeny pří-
slušným správním orgánem, což je Magistrát 
města Ostravy. Takže je velice pravděpodobné, 
že budou prováděny kontroly, jakým způsobem 
jsou likvidovány splaškové vody atd. Proto Vás 
chci požádat a znovu nabídnout službu čerpání 
žump v ceně 269,- Kč za m3 včetně DPH. Tyto 
svozy jsou prováděny vždy první a třetí čtvrtek 
v měsíci. Objednat si je můžete na tel. číslech:

597 475 434    597 475 411    607 504 283
nebo e-mailem jati.lubomir@ovak.cz

Další možností je realizace tzv. domovních 
čistíren. Počáteční investice není přespříliš 
vysoká a návratnost velká. O těchto čistírnách 
jsme psali ve  zpravodaji v některém z minulých 
čísel.

Proto Vás ještě jednou vybízím a žádám, 
abyste využili nabízené možnosti a nezatěžo-
vali své okolí a životní prostředí a zároveň se 
nevystavovali možným problémům.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Kontejnery 
na velkoobjemový odpad

Likvidace odpadních vod

TJ Sokol Plesná nezahálí ani v zimě – i když 
nám kopců, na nichž se pořádaly závody, nějak 
ubylo, přesto se alespoň na menší části kopce 
na Chmelníku 27. ledna 2013 podařilo uspořá-
dat pro děti zimní sáňkařské závody. Závodili 
chlapci i děvčata ve všech věkových kategori-
ích. A aby nebylo dětem náhodou zima, zahřály 
se nejen jízdou, ale i čajem. Jak se jim to líbilo, 
posuďte z fotografií.

Šárka Hrdinová

zimní dětský den
v Plesné
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Předkládáme Vám rozpočet Mob Plesná na letošní rok, jak byl projednán a schválen zastupitelstvem MOb Plesná v prosinci loňského roku. Oproti 
původnímu návrhu byla snížena částka na kulturní festival Májová Plesná, sochařské symposium, naopak byla posílena údržba komunikací a schválena 
částka na připomínku 150. výročí školy v Plesné. Schváleno ZMOb Plesná dne 17. 12. 2012 usnesením č. 107/10/2012.

rozpočet MOb Plesná na rok 2013

rozpočet Statutárního města Ostravy, MOb Plesná na rok 2013  ·  PříjMOVá ČáST

příjmy
paragraf Název paragrafu položka Název položky SR 2011 SR 2012 ROZpOČET 

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
ROZpOČET 2013

Běžné Platy, odvody Celkem

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2212 Silnice 365 179 334 334

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 390 209 424 424

Služby pro obyvatelstvo

3111 Předškolní zařízení 456 425 350 350

3314 Činnosti knihovnické 11 8 8 8

3319 Ostatní záležitosti kultury 230 153 189 18 207

3341 Rozhlas a televize 22 12 14 14

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 36 36 40 40

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 2 015 1 529 930 2 459

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

KapiTálOvé výDajE

Odpa Název Odpa SR 2011 SR 2012
ROZpOČET 2013

Kapitálové výdaje celkem

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2223 Bezpečnost silničního provozu 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

rozpočet Statutárního města Ostravy, MOb Plesná na rok 2013  ·  VÝdAjOVá ČáST
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Čas plyne, lidé putují, přicházejí a odchá-
zejí. V Plesu často čteme zápisky z dalekých 
cest. Na zápisy o Plesné narazíme například 
v pověsti o založení Hrabyně, nebo o vojenské 
strážní službě plesenských manů na Hradci.

Rád bych se podělil o své zápisky.
Jde mi především o Suhrady. Domnívám 

se, že zde bylo slovanské holasické hradiště. 
To by doplnilo známá hradiště, např. Kostelec, 
Cvilín, Kylešovice, (Stará Plesná - Suhrady), 
Landek atd. Tedy linie od Osoblažska po Jab-
lunkov. Svou myšlenku jsem si částečně ověřil 
soukromým archeologickým výzkumem v le-
tech 1980 až 1985. Samotné hradiště zřejmě 
bylo na ostrohu Suhrady s centrem Na placu.

Hlavní vstup vedl zhruba po ulici Suhrad-
ské, kde se ohrazení přizpůsobilo vstupu. Údo-
lí z obou stran bylo chráněno vodou a ohra-
zením po obvodu. Pod ostrohem, kde jsou 
Holušovi, se místu říkalo Landek. Údolí pod 
Liščinou bylo původně širší. V třicátých letech 
- byla vytvořená násypem nová cesta z Lišči-
ny do centra. Původní trasa cesty byla v újez-
du pod svahem, v přímce s Liščí. Tím cesta 
rozdělila původní  dvůr u Holušů. Patřilo tam 
i stavení, kam pamětníci chodili do holičství 
k Pěchům. V údolí mezi Liščinou a Suhradami 
byly v minulosti asi tři rybníčky. Je pravděpo-
dobná obdobná situace využití vodní plochy 
i z opačné strany ostrohu.

Svou hypotézu jsem po třicetiletém váhání 

předal Archeologickému ústavu AV ČR, který 
se s ní seznámil a bude se jí zabývat.

Dále bych rád upozornil na jediný dochova-
ný mlýn s kolem na území Ostravy, u Mikolaj-
ků. Před léty jsem upozorňoval na jedinečnost 
tohoto objektu i památkáře, ale majitelé neměli 
odvahu ke spolupráci. Snad by se dnes dala 
využít i dotace a dobrá myšlenka pro využití 
majitelem a tím i k jeho prospěchu.

Zajímavých objektů bylo v Plesné více. 
Některé neměly štěstí a patří minulosti. Cha-
loupka u starého kostela, starý hřbitov, selská 
stavení, sklad brambor pro lihovar, včetně 
koleje pro zásobování, hostinec u Klosů pod 
skálou Kalvárií a kuželnou přes cestu, rybníky 
na Suchých lukách či aleje stromů nebo stromy 
pamětníci.

Jiné objekty měly namále, třeba kaplička 
v místě starého kostela, mlýnský náhon, či far-
ský dvůr.

K zajímavostem patří i starý lom za Novou 
Plesnou, hráze rybníků na Suchých lukách, 
torzo Nového dvora se sýpkou či tři duby u Ho-
telu.

Zajímavosti zůstaly jak v krajině, tak v mís-
topisu či kronikách a jiných záznamech.

Občas si je můžeme připomenout.

Milan Mydlarčík
MydlarcikMilan@seznam.cz

Hradiště Stará Plesná?

Výsledky voleb prezidenta v Plesné

Městská policie zve v únoru 
a březnu na bezplatný kurz 
pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve 
na další z řady bezplatných kurzů 
pro veřejnost, které pořádá v rámci 
projektu Bezpečnější Ostrava. Koná 

se ve  středu  27.  února  2013  od  16:00  hodin 
na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.

Únorové téma setkání s občany nese název 
Krok za krokem při dopravní nehodě. Hovořit 
se bude o tom, jak se chovat a jak správně po-
stupovat při dopravní nehodě, a to nejen z pozi-
ce přímého účastníka, ale i z pozice náhodného 
svědka, kolemjdoucího.

Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná 
se ve středu 27. března 2013 od 16:00 hodin 
na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.

Březnové téma setkání s občany nese název 
Domácí lékař – zásady první pomoci. Hovo-
řit se bude o tom, jak se chovat a jak správně 
postupovat při zranění, ke kterému může dojít 
v domácnosti, nebo třeba v obchodě, v kině či 
kdekoli jinde, jak správně poskytnout zraně-
nému první pomoc. Účastníci kurzu si budou 
moci vyzkoušet např. přenosný defibrilátor 
nebo nepřímou srdeční masáž na figuríně.

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

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

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

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

Městská policie

Kraj: Moravskoslezský   Okres: Ostrava-město   Obec: Plesná

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůpočet zprac. v %

1. kolo 1 1 100,00 1 099 758 68,97 758 756 99,74

2. kolo 1 1 100,00 1 097 728 66,36 727 723 99,45

Číslo Kandidát 
příjmení, jméno, titul

Navrhující 
strany

Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo
hlasy % hlasy %

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 57 7,53

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 116 15,34

3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 7 0,92

4 Fischerová Taťana Občan KH 30 3,96

5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 10 1,32

6* Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 183 24,20 393 54,35

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 40 5,29

8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 130 17,19

9+ Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 183 24,20 330 45,64

Obec Plesná – souhrnné informace

Obec Plesná

* Zvolený kandidát   + Postupující kandidát
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Od prvního března letošního roku najíždí 
Městská  nemocnice Ostrava  na  efektivnější 
systém  poskytování  Lékařské  pohotovostní 
služby (LPS).

K nové formě organizace LPS jsme dospěli 
na základě dlouhodobé sledovanosti návštěv-
nosti na všech třech našich pracovištích. Na am-
bulanci v Porubě na ulici Bohuslava Martinů 
a v Hrabůvce na ulici Dr. Martínka se návštěv-
nost v pracovních dnech pohybovala do deseti 
pacientů. O víkendech se počet sice navyšoval, 
přesto kapacita nebyla plně využívána. Ambu-
lanci v centru Ostravy na ulici Varenská naproti 
tomu vyhledávali nemocní ve vyšším počtu. 
Proto jsme se rozhodli soustředit síly a pro-
středky z poboček v Hrabůvce a Porubě do cen-
tra Ostravy na ul. Varenskou a posílit zejména 
pohotovostní výjezdovou službu. To však zda-
leka neznamená, že bychom omezovali služby 
veřejnosti. Naopak. Nový systém nám umožní 
navýšení počtu výjezdových lékařů, kteří mo-

hou dorazit přímo k pacientovi domů. Postupně 
budeme nově nastavený systém vyhodnocovat 
a podle potřeby upravovat.

Nepřetržitá pohotovost pro dospělé a zubní 
ambulance na ulici Varenská v centru Ostravy 
zůstává zachována. Rovněž dětská pohotovost 
na ul. Janovského. Ta se nachází přímo v pavi-
lonu dětského oddělení.

Pro nemocné, kteří se osobně na pohotovost 
na ul. Varenskou vydají, bude mít nově nastave-
ný systém bezesporu také své výhody. Lékaři 
na pohotovosti zpravidla posílají pacienty k dal-
šímu odbornému vyšetření na specializovaná 
oddělení do nemocnice. Z hlediska nemocného 
je tedy mnohem šetrnější kompletní ošetření 
takzvaně pod jednou střechou, v rámci areálu 
naší nemocnice. Nebude tak muset řešit pře-
suny, což v praxi mnohdy znamenalo transfer 
i mezi několika obvody ve městě.  A co rozhod-
ně není nezanedbatelné: pacient se tak vyhne 
placení dvojího regulačního poplatku. 

V areálu naší nemocnice se nachází i poho-
tovostní lékárna. Potřebné léky si tak lidé mo-
hou po ošetření neprodleně vyzvednout a začít 
tak co nejdříve užívat.
Potřebné kontakty:

 prostřednictvím ústředny Městské  ne-
mocnice Ostrava lze kontaktovat Lékařskou 
pohotovostní  službu  (dospělí,  děti,  zubní) 
na telefonním čísle 596 191 111

 pro výjezd  sanitky k pacientovi dispe-
čink pohotovosti Městské nemocnice Ostrava 
na telefonním čísle 596 612 111.

Lékařská pohotovostní služba Seznam pracovišť 
Lékařské pohotovostní služby 
(LPS) a jejich ordinační doba

Pracoviště 
všeobecné LPS 
pro dospělé 
a ordinační doba

Areál Městské 
nemocnice Ostrava, 

Varenská 5, 
Moravská Ostrava

Pracovní dny nepřetržitě

Nepracovní dny 
a svátky nepřetržitě

Pracoviště 
všeobecné LPS 
zubní 
a ordinační doba

Areál Městské 
nemocnice Ostrava, 

Varenská 5, 
Moravská Ostrava

Pracovní dny 18.00 - 6.00

Nepracovní dny 
a svátky nepřetržitě

Pracoviště 
všeobecné LPS 
pro děti a dorost 
a ordinační doba

Budova Dětského 
lékařství Městské 

nemocnice Ostrava, 
Janovského 6, 

Moravská Ostrava

Pracovní dny 15.30 - 6.30

Nepracovní dny 
a svátky nepřetržitě

Tj Sokol Plesná 

18. ročník Vesnických sportovních her
18. ročník Vesnických sportovních her byl 

letos netradičně zahájen soutěží v sálové ko-
pané v Dolní Lhotě. Turnaj odehrálo 9 týmů, 
neúčastnil se Hlubočec. Celá soutěž proběhla 
ve sportovním duchu a hráči ctili principy fair-
play. S přehledem soudcoval celý turnaj nezá-
vislý rozhodčí a přispěl ke kvalitnímu průběhu 
celé soutěže. Odehrálo se 36 zápasů a nako-
nec bez porážky s velkým náskokem vyhrála 
Horní Lhota. O stupně vítězů se ale bojovalo 
do posledního kola a o druhém místě rozhodl 
nakonec vzájemný zápas ve prospěch Vřesiny 
před Těškovicemi. Družstvo Plesné ve složení  
Radim Adámek, Ondřej Bochňák, Tomáš Do-
stál, David Radhouský, Adam Svoboda a Ma-
rek Vajda hrálo dobrý fotbal a o lepší umístění 
ho připravilo několik zaváhání v obraně, kdy 
například nad Velkou Polomí Plesná vedla 2:1 
a nakonec brankou v samém závěru zápasu pro-
hrála 2:3. Celkově Plesná skončila pátá, což je 
proti loňskému třetímu místu pokles.

Výsledky 1. soutěže v sálové kopané:
  1. Horní Lhota
  2. Vřesina
  3. Těškovice

  4. Velká Polom
  5. Plesná
  6. Pustá Polom
  7. Krásné Pole
  8. Dobroslavice
  9. Dolní Lhota

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

Případné zájemce o reprezentaci Ples-
né v dalších sportovních disciplínách žá-
dám, aby se přihlásili na e-mailové adrese 
mach@narwall.cz nebo na mobil 608 979 425.

Vladimír Mach

Tělocvična v Plesné byla budována v akci 
„Z“ v letech 1971 až 1976. Původně patřila TJ 
Sokolu Plesná, později (1992) přešla pod správu 
DDM Poruba. Celou dobu až po současnost tam 
bylo původní dřevěné obložení. Nutno dodat, že 
tvrdé údery míčů do stěny vydržely dlouhých 
36 let.

Ve dnech 2. až 7. února 2013 byla provedena 
kompletní výměna dřevěného obložení na pra-
vé straně tělocvičny skupinkou volejbalistů 
a jejich příznivců. Postupně se práce zúčastnilo 
13 dobrovolníků a bylo odpracováno 146 hodin. 
Na obložení bylo použito 450 metrů obkláda-
cích smrkových palubek tloušťky 19 mm a šíř-
ky 96 mm, což je skoro 180 kusů. Obložení bylo 
nalakováno ve třech vrstvách lakem na parkety. 
Celkem bylo použito přibližně 175 hmoždinek 
a skoro 1000 vrutů do dřeva, z toho asi 100  jich 
je ve dveřích. Dveře se zavíracím systémem 
a zapuštěnými panty navrhl kutil pocházející ze  
Slovenska (ale já jsem to nebyl) pro pohodlnější 
způsob otvírání. 

Všem zúčastněným dobrovolníkům náleží 
velké poděkování.

Zodpovědný za realizaci 
Ing. Ľubomír Mihálik

Výměna části obložení
v tělocvičně ddM v Plesné
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Na kole po route 66
napříč Amerikou – 4.

18. 4. 2012
Z Chambers jsem přes hranici Arizona – 

Nové Mexiko dojel těch 44 mil do Gallupu 
v poklidu. Času mám dost, zalepil jsem duši, 
vypral, projel se nalehko na kole městečkem 
(táhne se v délce asi 9 mil). Objevil jsem skvě-
lý obchůdek staršího Číňana s klasickým sor-
timentem: černý chléb, krájený salám (jako 
naše vysočina), plátkový sýr, marinovaná ci-
bule a plátky rajčat, papričky. Vše jsem levně 
nakoupil, k tomu pivo z obchodu LIQUOR 
(pivo má jen málo obchodů, obchodníci totiž 
musejí za jeho prodej platit zvláštní licenci, 
např. u benzinek většinou není, asi i z jiných 
důvodů) a udělal si klidný večer u televize. 
Tornáda už jsou passé, ale stále se přetřásá afé-
ra prezidentovy Secret Service s "přítelkyně-
mi" v uzavřeném hotelu. Když zmiňuji televi-
zi: v motelových pokojích patří k základnímu 
vybavení. A já jsem to velmi oceňoval, protože 
mi pomáhala si zdokonalovat angličtinu, hlav-
ně porozumění mluvené řeči. Je k dispozici ně-
kolik desítek kanálů, ale za dívání stojí tak pět 
z nich. Samozřejmě kanál „počasí“ vysílající 
předpověď každou půlhodinu a mezitím zají-
mavé pořady o lovcích tornád, vzniku blesků, 
povodních atd. Pak kanál „historie“, přinášejí-
cí zajímavé pořady na témata u nás málo zná-
má, kanál „věda“, kanál o cestování a cizích 
zemích, a protože se už rozbíhala kampaň před 
prezidentskými volbami, někdy se objevily 
i zajímavé debaty zastánců obou stran. Zato 
na zábavné pořady, v nichž obvykle vystupo-
valy rozverné a většinou obézní herečky i ne-
herečky a každé třetí slovo bylo „vypípáno“, se 
nedalo dívat.

19. 4. 2012
Jel jsem ještě k Číňanovi dokoupit chleba, 

ten tam ale nebyl. Zastupovala ho drsná pro-
davačka jak z westernu, smála se ohlušujícím 
"ha,ha,ha", přes pult se ke mně nakláněla a dí-
vala se z 15 cm upřeně do očí, ještě že se tady 
nenosí takové výstřihy jako u nás. Pochválil 
jsem jí sortiment, prý ten obchůdek už mají 20 
let, má ráda zeleninu, zelí. Já na to: „Nejraději 
kyselé“, „Já také, ha,ha,ha“. Se slovy: „Škoda, 
že odjíždím, byl bych vaším stálým zákazní-
kem“ přecházím přes ulici do Ranch Break-
fest, abych si dal 
na poukázku 
z motelu zlev-
něnou snídani. 
Do kávy jsem 
si místo cukru 
omylem nasypal 
sůl, ale 10 sáčků 
cukru to spra-
vilo. Stejně sůl 
brzy vypotím.

Po pár mí-
lích přijíždím 
na kontinentální 
rozvodí ve výš-
ce 7245 stop, 
tj. 2415 m.n.m. 
Voda za mnou 
teče do Pacifi-
ku, voda přede 
mnou do Atlan-
tiku. Tak jsem vlastně od zkamenělého lesa 
zase vystoupal asi 700 m, ale teď bych prý už 
měl jet stále jen z kopce až do Chicaga. To chci 

vidět.
To už ale vjíždím do oblasti poseté indi-

ánskými rezervacemi. Je to tam dost smutné. 
Skupiny stejných přízemních, celkem pěk-
ných domečků, asi dotovaných státem, různě 
rozházených po kraji, kolem dost nepořádek, 
pár aut, nikde nikdo, kvalitní příjezdové cesty 
souběžně s dálnicí. Považoval jsem je za sou-
část Route 66, ale vedou jen speciálně k indi-
ánským osadám. Na indiánských územích není 
žádný hotel ani motel, zkrátka žádné ubytová-
ní. Poutače u dálnice dlouho předem ohlašují, 

že přijedete do SKY CITY nebo něčeho s po-
dobně poetickým názvem, či pouhého INDI-
AN CITY, ale nakonec je tam vždy jen kasi-

no a prodejna drahých indiánských 
šperků (min. 20$ za šperčíček, údajně 
stříbrný se vsazeným sklíčkem, nebo 
snad polodrahokamem?), keramiky, 
výrobků z kůže. A někdy i knihy. 
Obsluha vlažná. Dal jsem si tam bo-
rrito (pomleté maso se vším možným 
v placce), čekal jsem neskutečně dlou-
ho, indiánka na mne zapomněla. Čas 
tady plyne jako u poradního ohně. 
Na mapě je sice plno názvů, o nichž 
jsem si myslel, že to jsou vesnice, 
ale je tam vždy jen benzinka, pár 
domečků, na sloupu koule vodojemu 
a spousta karavanů. A ten název je 
jménem kmene, který tam žije. Tak-
že i moje poslední šance na nocleh 
v Laguně padla, jeden indián mne 
autem vyvezl asi 10 mil směrem 
k Albuquerque (čti elbakerki) a prý 
za kopcem má být kasino s motelem. 
Za kopcem ani za dalším nic nebylo, 
přicházel večer a do Albuquerque nej-
méně 30 mil. Tak rezignovaně šlapu 
dál, stmívá se a nakonec opět nasazuji 

U cedule označující kontinentální rozvodí.
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světla a jedu v úplné tmě. Tentokrát v silném 
provozu po dost úzké krajnici. Asi zalehnu 
do suchopáru u cesty a přečkám tam noc. Ale 
zkouším ještě něco stopnout, ale auta bezna-
dějně fičí kolem. Po chvíli toho nechávám, ale 

když se otočím, vidím červená koncová svět-
la a ke mně couvá pickup. Vystupuje mladý 
indián Fred a indiánka v brýlích Jessica, na-
kládáme kolo, nasedám, tentokrát do auta, 
a jedeme. Nejdříve na jejich ranč, po prérijní 
pískové cestě, piji vodu z jejich desetilitrového 
kanystru s ušmudlanou vyklápěcí násoskou. 
U brány ranče je napajedlo, do něhož moto-
rové čerpadlo podobné těm, co čerpají ropu, 
čerpá vodu. Pozemek celkem 90 000 akrů 
je rozdělen na 4 části: pro jalovice, již otele-
né krávy, býky, a co ještě? Asi telata, nevím. 
Chová ještě s jedním kolegou (Jessica pracuje 
v mezinárodní firmě zabývající se satelitní te-
levizí) asi 800 až 900 kusů dobytka. Přesně to 
neví, něco občas uhyne, pár jich padne za oběť 
kojotům, kteří napadnou krávu tak, že začnou 
vyskakovat a kousat ji do uší, až ji strhnou 
na zem. Takže indiáni kojoty jako své úhlavní 
nepřátele nemilosrdně střílejí. Krávy se nedojí! 
A ještě má dva koně na objíždění stád. Cestou 

zpět Jessica sbírá nějaké byliny. Jedu s nimi 
do Albuquerque. Je to velké univerzitní měs-
to, donedávna hlavní město Nového Mexika. 
Oni bydlí na okraji v bytovce v 1.patře s ven-
kovním schodištěm. Fred jezdí na ranč autem, 

Jessica odchází do práce ve městě už v 5 hodin 
ráno. A to jsme seděli do půlnoci a povídali si. 
Nejdříve se ptali, co bych si přál. Samozřejmě 
pivo, to ale doma nemají, tak se jede do super-
marketu, tam si kupuji Budweisera (má chuť 
našich piv, a proč by také ne, když podvodně 
používá značku Budvaru, ale na etiketě o tom 
není zmínka) a jedeme zpět. K večeři je vývar 
s kousky hovězího a kostičkami brambor. Než 
se začne jíst, musí se první kousek vzít mezi 
palec a ukazováček, vložit mezi rty a pak od-
ložit do společné misky (pak to asi vyhodili). 
I když jsem dostal přidáno, hlad přetrvával. 
Byt byl skromný a nepříliš udržovaný, takový 
americký nepořádek (hadry poházené na hro-
madách, porůznu se povalující věci), ale sne-
sitelný. Měl jsem svůj pokoj s postelí, do které 
jsem se úplně zanořil, a koupelnu. Fred moc 
anglicky neuměl, Jessica dobře, ale mezi se-
bou asi hlavně mluví indiánsky. Děti (kluk 
a holka kolem 10 let) jsou v internátní škole. 

Říkají si native Americans (rodilí Američané), 
označení indián asi moc nemají rádi. Moc jsem 
se chtěl s nimi o tom pobavit, ale vycítil jsem, 
že je to tak citlivé téma, že bych se jich kvů-
li jazykovým nebo věcným nedorozuměním 
mohl nějak dotknout. Pořád jsme si podávali 
ruce (hlavně s ním, byl více indián než ona) 
na znamení přátelství a čestnosti. Třeba vytý-
kají Obamovi, že mluví o rovnosti Američanů 
všech barev pleti, ale že zapomíná, že skuteč-
nými, nejpůvodnějšími Američany jsou právě 
ti native. A dost skepticky se dívají na budouc-
nost. Děti už moc nemají zájem se učit indi-
ánské jazyky (dosud stále živé), hledají svou 
budoucnost ve městech. Dříve svážely děti 
do místních indiánských škol školní autobu-
sy, které jsem viděl jako nepotřebné stát mezi 
domky v osadách, protože děti jsou nyní celý 
týden v internátní škole. Také chtěli znát něco 
o nás. Připadalo jim velmi legrační, že jsme se 
s mou paní seznámili ve vlaku. U nich je ještě 
velký počet sňatků předem domluvených. Me-
zitím mi Jessica z těch bylinek uvařila čaj, prý 
proti všemu, večer po pivu už jsem ho nepil, 
ale ráno byl dobrý. Musí se pít bez cukru. Ráno 
jsem měl Jessicou připraveny 2 sáčky bylin, 
v jednom ty na čaj, v druhém prý něco jako 
oregano. Oba jsem pak po zbytek cesty vezl 
s sebou a dovezl až domů. Celkem mi indiá-
ni trochu připomínají Palestince na Západním 
břehu v Izraeli s tím rozdílem, že nechovají 
nepřátelství vůči jinému etniku. Ten den jsem 
najel na kole 103 mil, tj. 165 km.
20. 4. 2012

Ráno vstávám kolem osmé, Jessica je už 
dávno pryč. Fred uvařil kávu a čeká na mne. 
Američané asi ráno pijí jen kávu. Vytahuji svůj 
chléb, sýr a rajče, posnídám a jedu. Za chvíli 
opouštím město a najíždím na dlouhý udržo-
vaný a čistý úsek Route 66 s malým provo-
zem. Sice 30 mil až do města Moriarty stále 
do kopce, ale je to požitek z jízdy. V Moriar-
ty jsem našel jídelnu, kde za 8$ může člověk 
jíst, kolik zmůže. Tak jsem si dal silnou hovězí 
polévku, smažená kuřecí křidélka a stehýnka, 
rýži, brambory, houby, zelené fazolky, spous-
tu různých salátů a zálivek, ledový čaj (ten se 
ale platil). To mi po té indiánské večeři dodalo 
tolik energie, že snad budu schopen do večera 
dojet do Santa Rosy.

V Moriarty opouštím poslední motel a ná-
sleduje 78 mil, tedy 125 km bez možnosti složit 
někde hlavu, až do Santa Rosy. Bylo sice brzy 
odpoledne, nicméně ta vzdálenost představo-

Na kole po route 66... 

Politická mapa Spojených států amerických s vyznačením trasy.
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vala minimálně 6 hodin jízdy. Přemluvil jsem 
u benzinky jednoho řidiče pickupu, odvezl 
mne asi 20 mil do Clines Corners, tam byl 
doma. Vím, že na těch zbývajících 58 mílích 
brzy zatmím. Krajnice je sice skoro 5 metrů ši-
roká, ale opět poseta zbytky pneumatik, buď ji, 
jak je rok dlouhý, nikdo neuklidí, nebo kami-
ony jezdí na mimořádně nekvalitních pneuma-
tikách. Rychlostí jízdy to asi nebude, protože 
Američané jezdí předpisově. Ale jsou i výjim-
ky. Když už jsem u toho cestování. Američané 
jsou už tak svázáni s autem, že když se zeptám 
na vzdálenost, tak řeknou, jak dlouho se to 
jede autem. A protože mají nastavený tempo-
mat a jedou maximální povolenou rychlostí, 
tak podle doby jízdy vypočtou vzdálenost. Ale 
opět ne všichni. Vždyť kvůli oblibě aut postup-

ně mizí dálková osobní železniční doprava. 
Např. z nádražní budovy ve Flagstaff, podobné 
starému nádraží ve Svinově, je turistické a kul-
turní středisko pro Grand Canyon. Jen malé lo-
kální a předměstské vláčky zůstávají. Městská 
aglomerace Chicaga je však takovými tratěmi 
protkaná a vlaky jezdí plné. Ale tam dorazím 
až na konci své cesty po Route 66.

Protože jedu stále na východ, často otáčím 
hlavu dozadu a dívám se, jak vysoko je ještě 
slunce. To je nejsměrodatnější informace, žád-
né hodinky! Po dvou hodinách jízdy se začí-
ná stmívat. Za půl hodiny už nasazuji světla 
a za další půlhodinu je úplná tma. Zbývá mi 
ještě 26 km (16 mil). Jedu pomaleji, ale světlo 
mi poměrně spolehlivě osvětluje krajnici. Když 
chci přečíst informační tabuli, někdy i dost 
vzdálenou od cesty, musím zastavit a předek 
kola trochu zvednout, abych si ji osvětlil. Navíc 
mám na sobě reflexní bundičku. Ale samozřej-
mě večerní jízdy nevyhledávám. Vzdálenosti 
jsou tady tak velké a země tak "opuštěná", že se 
to někdy jinak nedá zvládnout. Musím si říci: 
„Take it easy“ (nic si z toho nedělej). Na obzoru 
vůbec žádné světýlko. Po čase zpozoruji v dáli 
nějaké blikání, jako od elektrické svářečky. 
Později jsem zjistil, že v těch pustinách jsou 
na kopcích stožáry s pronikavým namodralým 
blikajícím světlem viditelným do vzdálenosti 

desítek kilometrů. Dává to zdání blízkosti ně-
jakého lidského sídla, ale vůbec se to nepřibli-
žuje. Když jsem konečně uviděl světla Santa 
Rosy (a to zbývalo ještě 7 mil), ulevilo se mi. 
Do města byl sice několikakilometrový sjezd, 
ale se světlem jsem to nemohl pustit, co kdyby 
na krajnici něco velkého leželo? V půl desáté 
(na hranici Nového Mexika jsem si posunul čas 
o 1 hodinu dopředu, takže vůči Plesné už mám 
jen 8 hodin zpoždění) jsem dojel do motelu 
Budget Inn se slevou pro seniory od 65, celkem 
39$ vč. DPH. Je třeba si zvyknout, že ceny jsou 
na cenovkách uváděny bez DPH. Jako v Mak-
ru. Protože byla už skutečně zima (a už mi ne-
stálo za to se potmě někde na krajnici oblékat), 
teplá sprcha byla vytouženým vyvrcholením 
jednoho z nejtěžších dnů. A personál opět 

Indové, mladý re-
cepční se ptal, co 
potřebuji, tak jsem 
si řekl o pivo, nej-
lépe velkého Bud-
weisera. Chtěl 3$ 
(pivo v marketu 
stojí něco přes 2$), 
sedl do auta a za 5 
minut jsem měl 
na pokoji pivo.

Ještě píšu 
v recepci e-mail 
domů. Komuni-
kaci mobilem asi 
uložím k ledu. 
Ačkoliv tam mám 
kredit ještě přes 
3$, ten už mi po-
slouží jako rezer-
va v nouzi. Pů-
vodní kredit 20$ 

se vyčerpal velmi mazaně. Každá přijatá SMS 
se rozdělí na 2 až 3 části asi po 40 znacích, 
za každou se pak odečte 20 centů.Takže když 
mi někdo pošle SMS o 150 znacích, dostanu 
3 samostatné SMS a kredit se sníží o 60 cen-
tů! To mi ale při koupi prvního ani druhého 
(po ukradení prvního) mobilu nikdo neřekl.

Už se pomalu blížím k Texasu. Budu tam 
nejpozději za 2 dny.

Je tady již zcela kontinentální podnebí: přes 
den celkem teplo, ale v noci pod nulou. Pohy-
boval jsem se až ke kontinentálnímu rozvodí 
stále ve výšce 5000 až 7000 stop (tedy kolem 
2000 m.n.m), ale teď už pomalu klesám. Zatím 
téměř každý den svítí slunce, ještě mne nesti-
hl déšť (jen sněžení), zítra má dle předpovědi 
na východě (NewYork, Washington) sněžit. 
A když je zelená obloha, budou padat velké 
kroupy, říkal ranger ze Zkamenělého lesa.

A ještě pár zajímavostí. U Albuquerque 
není atomová střelnice, ale asi 50 mil sever-
ně je Los Alamos, kde byly laboratoře, v nichž 
Američané za 2. světové války vyvíjeli atomo-
vou bombu. Vědci se z té pustiny jezdili bavit 
do Santa Fe. Město Albuquerque je obklopeno 
prstencem hor, které jsem musel při odjezdu 
překonat, jen právě na sever je otevřeno do po-
lopouště. Když jsme do něj s indiány večer 
od jihu sjížděli, bylo krásně osvětlené. Další 
zajímavost: dopravní značky jsou většinou 
slovní. Např.: "V této oblasti neberte stopaře, 
v blízkosti je věznice". Automobilismus už do-
sáhl takového stupně, že cestující jedou větším 
autem, třeba obytným nebo i malým autobu-
sem, a vzadu na speciálním držáku spočívají 
nadzvednutá přední kola menšího osobního 
auta jedoucího jen po svých zadních kolech. 
Tak jako u nás si lidé vozí s sebou na autech 
kola, tak si tady vozí na autech zase auta. 
A pak jsou nemožně tlustí. Nebo jedou tři čtyři 
prázdné tahače návěsů: po čtyřech kolech jede 
jen první, každý další tahač má přední kola 
„naložena“ na tahači jedoucím před ním, a tak 
táhne jen první a ostatní se vezou po svých 
zadních kolech. S údržbou jsem zatím neměl 
problém. Např. když potřebuji vyčistit řetěz, 
tak zastavím u nějaké obyčejné autodílny, tam 
požádám o menší plastový kanystr, ten si ne-
chám rozříznout napůl, aby vznikla nádoba, 
ještě poprosím o starý zubní kartáček (zají-
mavé, že vždy ho mají), naftu nebo benzin 
a hadry. A chtěli mi řetěz i čistit, ale to jsem už 
udělal sám. Pak mi ještě napustí na ruce něja-
kou pastu, která se pak otře hadrem a ruce jsou 
jako z koupele.

Dnes na kole 88 mil, tj. 141 km.
Miroslav Hrdina

Na Route 66 - Albuquerque, Nové Mexiko. V pozadí hory obklopující město.
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Slovo redakční 
rady Plesa

Vážení spoluobčané,
Pleso vychází pětkrát 

do roka, zhruba s dvouměsíč-
ním odstupem 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 4. 4. 2013

Kominictví WR KOMINICTVÍ nabízí 
HROMADNÉ ČIŠTĚNÍ a kontrolu komínů 
v souladu s nařízením vlády č. 91/2010 Sb. 
Oproti individuální objednávce je celková 
cena nižší, konkrétně:
▪  vystavení kontrolní zprávy (u plynu i pev-

ných paliv) – 1 průduch za 400,- Kč
▪ čištění za 200,- Kč za průduch

V případě více než jednoho průduchu se 
cena kontrolní zprávy snižuje na 300,- Kč 
a cena za čištění 1 průduchu na 150,- Kč.

Pokud máte zájem o nabízené služby v této 
hromadné akci, sdělte svůj zájem a Vaše  te-
lefonní číslo na tel. 774 518 519 nebo e-mail 
wr.komin@seznam.cz. Kominictví s Vámi do-
hodne vhodný termín. Akce proběhne od 14. 3. 
2013.

Tato akce nemá žádnou spojitost s možnými 
nabídkami jiných kominictví.

Hana Radková, 
tajemnice úřadu

Žádáme majitele psů v Ples-
né, aby včas uhradili místní po-
platek ze psů, tj. do 31. 3. 2013. 
Jeho výše zůstala stejná jako 
v předešlých letech. Za prvního 
psa 150,-  Kč a za dalšího psa 

500,- Kč, poplatek za psa v bytovém domě je 
300,- Kč.

Místní poplatek můžete uhradit hotově 
přímo do pokladny Úřadu městského obvodu 

Plesná  nebo na účet č. 19-1649977339/0800, 
variabilní symbol 2712411 xxx (za xxx doplň-
te číslo popisné domu majitele psa, např. číslo 
popisné 54 se uvede 054).

Za včasné zaplacení místního poplatku ze 
psů předem děkujeme. Nezaplacení poplatku 
ve stanovené lhůtě  budeme řešit vydáním pla-
tebního výměru s až trojnásobkem sazby.

Hana Radková, 
tajemnice úřadu

V letošním roce oslaví 
Česká společnost pro tré-
nování paměti a mozkový 
jogging 15. výročí své exis-
tence. Od roku 2005 jsou 
každoročně pořádány touto 

společností bezplatné přednášky s informacemi, 
jak je možné paměť trénovat. Je tomu tak i letos 

a v rámci Národního týdne trénování paměti 
se k této akci připojí i občanské sdružení Seni-
or servis, které uskuteční přednášku dne 12. 3. 
2013 v 10 hod. v  sále  Biskupství  ostravsko-
opavského  na Kostelním  náměstí  č. 1  v Mo-
ravské Ostravě.

Nový kurz Trénování paměti bude zahájen 
19. 3. 2013. Zájemci, hlaste se na tel. 776 763 519

Hromadné čištění komínů

Poplatek ze psů pro rok 2013

Trénování paměti
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  Zvoní telefon:
   Halo! Vy jste se chtěli nechat vzbudit v 6 hodin?
   Ano.
   Tak pohyb, je devět!
  Paní v drogerii prodavačce:
    Co jste mi prodala za prášek proti molům? 

Vždyť oni jej žerou!
   No vidíte, paní, žerou prášek a molům dají pokoj.

Bohumil Lehen

VTiPy

informace z úřadu


