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Rada se od posledního vydání Plesa sešla 
celkem pětkrát a projednávala 67 programo-
vých bodů. Jednala zejména o:

-  vyhlášení výběrového řízení na úpravy za-
hrady mateřské školy v Plesné;

- nájmech bytových a nebytových prostor;
- návrhu nařízení města „Tržní řád“;
-  hodnocení přiměřenosti a účinnosti systé-

mu finanční kontroly za rok 2011;
- požadavcích do kapitálového rozpočtu;
-  žádostech o prodeji pozemků, jež budou 

projednány na 9. Zasedání ZMOb Plesná;
-  žádostech stavebníků o souhlas s přípojka-

mi, zřízení věcných břemen, atd.;
- smlouvách o pronájmech hrobových míst;

- přípravě zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo na svém 8. Zasedání v červ-

nu jednalo zejména o těchto bodech:
-  rozpočtovém opatření MOb Plesná k roz-

počtu na rok 2012;
- dokrytí ztráty MŠ z minulých let;
- úpravách zahrady MŠ;
- žádosti o prodeji pozemků;
-  koncepci podpory kultury, sportu a spolko-

vé činnosti Mob Plesná;
- Májové Plesné 2012;
- kanalizaci v Plesné;
- úvaze o zřízení domova pro seniory.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Co projednávala rada

Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě 
se snaží nejen kvalitně připravovat své stu-
denty na maturitu a vysoké školy, ale i plnit 
roli společenského 
a komunitního centra. 
I proto se hrdě stalo 
oficiálním partnerem 
projektu Českých cen-
ter Otto Wichterle / 
Vědec a vynálezce, 
jehož součástí je i vý-
stava Příběh kontaktní 
čočky. Česká centra 
jsou organizací zří-
zenou Ministerstvem 
zahraničí České repub-
liky a snaží se ve svých pobočkách po celém 
světě popularizovat nejen Českou republiku, 
ale i naši vědu, kulturu, slavné osobnosti atd. 
Výstava přibližující život a dílo prof. Wichter-
leho putuje po jednotlivých centrech ve světě 
– Brusel, Paříž, Milán, Stockholm, Tel Aviv, 
Tokio, New York, Vídeň, Madrid, Moskva, 
Budapešť, Londýn, Mnichov… Její konečnou 
destinací však bude právě Wichterlovo gymná-
zium! Vedení školy připravuje slavnostní ver-
nisáž za účasti mnoha čestných hostů na pon-
dělí 29. října. Poté bude výstava v prostorách 
školy trvale přístupná všem zájemcům z řad 
nejširší veřejnosti. Chcete si prohlédnout prv-
ní „čočkostroj“? Zajímá vás, kdo pojmenoval 
„silon“? Navštivte Wichterlovo gymnázium 
od listopadu denně od 7 do 16 hodin.

Nebo můžete k návštěvě využít například 
lednový Den otevřených dveří (16. 1. 2013, 14 
až 18 hodin), v jehož rámci se budou moci zá-

jemci přihlásit do pří-
pravných kurzů k při-
jímacím zkouškám. 
Počet uchazečů o stu-
dium na Wichterlově 
gymnáziu každoročně 
i přes pokles žáků zá-
kladních škol výrazně 
roste. V letošním roce 
bylo přihlášeno asi dvě 
stě studentů devátých 
tříd a přes sto studentů 
pátých tříd základních 

škol. V současnosti navštěvuje Wichterlovo 
gymnázium 9 dětí z Plesné.

Jen málokterý český vědec se těší takové-
mu uznání a popularitě, doma i v zahraničí, 
jako právě prof. Otto Wichterle, který je znám 
především díky svému vynálezu kontaktních 
čoček. Jeho neobyčejný příběh a neuvěřitel-
ný přínos vědě je velkou inspirací a je stálým 
předmětem zaslouženého obdivu. Příběh pro-
fesora Wichterleho není jen příběh o houžev-
natosti vědce, ale i příběhem boje s lidskou 
hloupostí, příběhem nepoddajnosti agresivním 
ideologiím a o schopnosti udržet si skromnou 
důstojnost. Jeho úspěchy nebyly dílem náhody 
nebo pozice na společenském žebříčku – byly 
výsledkem pracovitosti, schopnosti udržet si 
nadhled nesmírné trpělivosti.

Navštivte Wichterlovo gymnázium

pokračování o Ottu Wichterle na straně 2
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Otto Wichterle, 
český chemik a vy-
nálezce, se narodil 
v roce 1913 v Pros-
tějově a zemřel roku 
1998 ve Stražisku. Byl 
profesorem Vysoké 
školy chemicko-tech-
nologické v Praze 

a předsedou ČSAV v letech 1989-92. Byl zakla-
datelem a do roku 1970 ředitelem Ústavu mak-
romolekulární chemie ČSAV v Praze, kde se 
zabýval mj. chemií a technologií makromoleku-
lárních látek, především hydrofilními gely a bi-
omedicinálními materiály. V roce 1956 vynalezl 
přípravu kontaktních čoček z hydrogelů a první 
„čočkostroj“ sestavil na Štědrý den roku 1961 
u sebe doma ze stavebnice Merkur a dynama 
jízdního kola. Vynález kontaktních čoček a je-
jich výroba se stal nejznámějším z jeho sto pa-
desáti patentů.

Navštivte 
Wichterlovo...Statutární město Ostrava, Archiv města Os-

travy uspořádal zářijovou výstavu s názvem 
Kdysi na Karolině aneb Když za humny vyros-
tou doly a hutě. Slavnostní zahájení proběhlo 
v úterý 4. září 2012 ve vestibulu Nové radnice. 
Výstava je veřejnosti volně přístupná sedm dnů 
v týdnu, v pracovní dny od 8.00 do 19.00, v so-
boty a neděle od 9.00 do 19.00 až do 30. září 
2012.

Výstava Kdysi na Karolině aneb Když 
za humny vyrostou doly a hutě v kostce při-
bližuje dramatickou proměnu této kdysi země-
dělské oblasti s mlýnem za městskými hradba-
mi v  průmyslovou zónu, postupně splývající 
s rozrůstajícím se městem. V historickém sledu 
umožňuje prostřednictvím archivních doku-

mentů sledovat příchod investorů a technolo-
gickou i majetkovou provázanost jednotlivých 
subjektů v území, pro něž se vžilo označení 
Karolina. Pojmenování oblasti bylo odvozeno 
od prvního průmyslového podniku, kterým se 
stala jáma Karolina, jejíž hloubení bylo zaháje-
no v roce 1842. Situační plány, stavební výkresy 
průmyslových objektů, dobové fotografie a dal-
ší typy archiválií názorně ilustrují vznik dal-
ších průmyslových objektů – koksovny, hutě, 
elektrárny, chemického provozu – a také jejich 
zánik. Stranou nezůstaly ani báňskou dráhou 
a Ostravsko-frýdlantskou dráhou oddělené pod-
niky – jáma Šalomoun a strojírna se slévárnou 
firmy Elbertzhagen & Glassner. – nebo otázka 
bydlení či dopravního řešení.

Info Karolina

Milí čtenáři,
jak jste asi již poznali, naše 

knihovna opět půjčuje, a to jako 
obvykle ve středu od 15 do 17 

hodin. Městský obvod Plesná ale připravuje 
přestěhování knihovny do nově upravených 
prostor v mateřské škole. Prozatím probíhají 
ještě úpravy těchto prostor, ale snad do konce 
roku bychom měli mít svůj nový stánek.

Upozornění: 17. října 2012 a 14. listopadu 
2012 bude knihovna uzavřena. Děkuji.

Šárka Hrdinová

Knihovna 
informuje

Oznámení
Děkuji všem, kteří smuteční kondolencí 
projevili účast při úmrtí manželky, p. Marie 
Palovské

Gustav Palovský s rodinou

Replika jednoho z prvních prototypů čočkostroje, 
který prof. Wichterle sestavil ze stavebnice Merkur.
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KuLturNí POřAdy NA měSíCE říjEN 2012 

01.	10.	 Po	 15.00	 	Den	seniorů:	Novobělské babičky
zábavný pořad pěveckého souboru z Nové Bělé 
Místo	konání:	DPS Průběžná,	O.–Poruba.	Senioři vstup zdarma.
Probíhá	za	finanční	podpory	statutárního	města	Ostravy.

07.	10.	 Ne	 10.00	 	O napravené berušce 
činoherní pohádka. Divadelní agentura Kaňka. 
Místo	konání:	Společenský sál v areálu	Domova	pro	seniory	
slunečnice,	ul. 17. listopadu,	O.–Poruba.

10.	10.	 St	 17.00	 	rej broučků a berušek s Hopsalínem
zábavný soutěžní podvečer pod širým nebem 
(průvod broučků s lampióny) 
Místo	konání:	Hlavní třída, prostranství	u	kruhového	objezdu,
O.–Poruba.	Akce	se	koná	pouze	za	příznivého	počasí.

11.	10.	 Čt	 10.00	 	Biograf: Senior	-	Filmové schůzky s literaturou
slavná literární předloha Fantomas a její rozmanité 
adaptace. Pořad Mgr. M. Jirouška 
Místo	konání:	Společenský sál v areálu	Domova	pro	seniory	
slunečnice,	ul. 17. listopadu,	O.–Poruba.	Senioři vstup zdarma.
Probíhá	za	finanční	podpory	statutárního	města	Ostravy.

11.	10.	 Čt	 18.00	 	Ostrava ve středověku	město a jeho obyvatelé očima 
archeologa Mgr. Zbyňka Moravce
Místo	konání:	přednáškový	sál DK Poklad, M.	Kopeckého	675,
O.–Poruba.

18.	10.	 Čt	 15.00	 	Tvůrčí	dílna:	Pestrobarevný podzim
výroba nástěnné dekorace
Místo	konání:	Centrum volného času, Vietnamská,	O.–Poruba.
Realizováno	za	finanční	podpory	statutárního	města	Ostravy.

20.	10.	 So	 09.00	 	seminář:	Podzimní a „dušičková“ floristika
výroba vypichované aranžmá a závěsná dekorace
Uzávěrka	přihlášek:	17. 10. 2012.	seminář	je	kapacitně	omezen!
Místo	konání:	DPS Astra, I. Sekaniny,	O.–Poruba.
Akce	probíhá	za	finanční	podpory	statutárního	města	Ostravy.

26.	10.	 Pá	 10.00	 	Prázdninová	tvůrčí	dílna:	Strašidla a strašidýlka
výroba halloweenských strašidel
Místo	konání:	Centrum volného času, O. Jeremiáše,	O.–Poruba.
Realizováno	za	finanční	podpory	statutárního	města	Ostravy.

28.	10.	 Ne	 10.00	 	dobrodružství Ferdy mravence 
divadelní představení v podání Divadelní agentury Křesadlo. 
Místo	konání:	Společenský sál v areálu	Domova	pro	seniory	
slunečnice,	ul. 17. listopadu,	O.–Poruba.

01.	11.	 Čt	 10.00	 	Biograf: Senior	-	Filmové schůzky s literaturou
legendární příběh Fantom opery a jeho nejslavnější filmové 
adaptace. Pořad Mgr. M. Jirouška 
Místo	konání:	Společenský sál v areálu	Domova	pro	seniory	
slunečnice,	ul. 17. listopadu,	O.–Poruba.	Senioři vstup zdarma.
Probíhá	za	finanční	podpory	statutárního	města	Ostravy.

01.	11.	 Čt	 15.00	 	Tvůrčí	dílna:	Barevné prostírání
zdobení podložky z přírodního materiálu ubrouskovou 
technikou. Vstup	zdarma.
Místo	konání:	Centrum volného času, Vietnamská,	O.–Poruba.
Realizováno	za	finanční	podpory	statutárního	města	Ostravy.

04.	11.	 Ne	 10.00	 	Strašidla s Hopsalínem – zábavné dopoledne
Místo	konání:	Společenský sál v areálu	Domova	pro	seniory	
slunečnice,	ul. 17. listopadu,	O.–Poruba.

V	prodeji	DětSKé DIVADelNí PřeDPlAtNé	pro	sezónu	září 2012 až duben 2013.
Cena	permanentky	na	7	libovolných	divadelních	představení	pro	děti	je	360	Kč.

Kulturní centrum Poruba
příspěvková organizace, m. Kopeckého 675/21, Ostrava-Poruba

Semináře

20.	10.	 So	 09.00
Podzimní a „dušičková“ floristika 
výroba vypichované aranžmá 
a závěsná dekorace
Uzávěrka	přihlášek:	17. 10. 2012	
seminář	je	kapacitně	omezen!
Místo	konání:	DPS Astra, I. Sekaniny,	
O.–Poruba.	
Akce	probíhá	za	finanční	podpory	statutárního	
města	Ostravy.

Připravujeme

21.	11.	 St	 10.00
decoupage 
zdobení květináčů ubrouskovou 
technikou
Uzávěrka	přihlášek:	16. 11. 2012	
seminář	je	kapacitně	omezen!
Místo	konání:	DPS Astra, I. Sekaniny,	
O.–Poruba.	
Akce	probíhá	za	finanční	podpory	statutárního	
města	Ostravy.

Kurzy 
• taneční nejen pro pokročilé

Pro seniory 
• jazykový kurz angličtiny  
• Cvičení pro zdraví a pohodu

Kurzy	pro	seniory	probíhají	za	finanční	
podpory	statutárního	města	Ostravy.

☻ Rej broučků a berušek s Hopsalínem
Zábavný podvečer, na kterém si mohou hol-

ky a kluci zatančit a zasoutěžit spolu s Hopsa-
línem, vyvrcholí lampiónovým průvodem ma-
lých broučků a berušek. Akce se koná ve středu 
10. října v 17.00 hodin na prostranství u kru-
hového objezdu na Hlavní třídě v Ostravě – Po-
rubě. Pořad se uskuteční pouze za příznivého 
počasí.

Nejzajímavější pořady
Kulturního centra v Porubě

pokračování na straně 4
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Nejzajímavější
pořady...

☻ Biograf: Senior
Kulturní centrum Poruba nabízí milovní-

kům filmu dva nové pořady z cyklu Biograf se-
nior. První projekce s názvem Filmové schůz-
ky s literaturou se koná ve čtvrtek 11. října 
v  10.00 hodin. Na programu budou filmové 
adaptace podle slavné literární předlohy Fan-
tomas.

Pokračování tohoto cyklu se uskuteční 
ve čtvrtek 1. listopadu v 10.00 a tentokrát se 
podíváme na nejslavnější filmovou adaptaci le-
gendárního příběhu Fantom opery. Pořady Vás 
provede filmový kritik a publicista Mgr. Martin 
Jiroušek.

Obě akce z tohoto cyklu se uskuteční 
ve společenském sále v areálu Domova pro se-
niory Slunečnice na ulici 17. listopadu v Ostra-
vě – Porubě a pro seniory jsou zdarma. Probíhá 
za finanční podpory statutárního města Ostra-
vy.

☻ Ostrava ve středověku
Jedinečnou příležitost pro všechny, kteří se 

chtějí dozvědět více o historii Ostravy, připra-
vilo Kulturní centrum Poruba. Ve čtvrtek 11. 
října v 18.00 hodin se uskuteční beseda s ar-
cheologem ostravského muzea Mgr. Zbyňkem 
Moravcem, který diváky seznámí s nejnovější-
mi poznatky z archeologických výzkumů a při-
blíží středověkou podobu města Ostravy, život 
i práci tehdejších měšťanů. Akce se uskuteční 
v přednáškovém sále Domu kultury Poklad 
na ulici Matěje Kopeckého 675 v Ostravě – Po-
rubě.

☻ Podzimní a dušičková floristika
Květinová výzdoba našich domácností není 

jen výsadou léta. S podzimními trendy ve flo-
ristice se mohou zájemci seznámit na semináři. 
Pod odborným vedením si osvojí přípravu kvě-
tinových aranžmá do interiérů, ale také výrobu 
venkovních dekorací.

Seminář s názvem Podzimní a dušičko-
vá floristika se uskuteční v sobotu 20. října 
v 9.00 hodin v Domě s pečovatelskou službou 
ASTRA na ulici I. Sekaniny v Ostravě-Porubě. 
Pořad je kapacitně omezen a uzávěrka přihlá-
šek je 17. října. Tato akce je pro seniory zdarma. 
Probíhá za finanční podpory statutárního měs-
ta Ostravy.

☻ Literární toulky Anglií
Kulturní centrum Poruba připravilo pro 

příznivce klasické anglické literatury přednáš-
ku s názvem Literární toulky Anglií, která 
bude věnována slavným anglickým spisova-
telkám, Janě Austenové a Charlottě Brontëo-
vé. Prostřednictvím pořadu se diváci přenesou 
na místa, která se stala inspirací pro jejich díla. 
Povídání o životě autorek bude doplněno video-
materiálem a ukázkami z jejich nejslavnějších 
románů.

Pořad se uskuteční ve středu 7. listopadu 
v 10.00 hodin v Domě s pečovatelskou službou 
na ulici Průběžné v Ostravě – Porubě. Akce je 
pro seniory zdarma. Probíhá za finanční pod-
pory statutárního města Ostravy.

rOZPIS KrOuŽKŮ 2012/2013
dŮm dětí A mLádEŽE, O.-POruBA, těLOCvIčNA v PLESNé 

Zahájení v pondělí 17. 9. 2012

Pondělí

9:00 - 11:30 Rodiče a děti od 1,5 let Hana Gacková

14:45 - 16:20 Základy volejbalu 9-12 let Hana Gacková

16:20 - 17:30 Volejbal 13-15 let Hana Gacková

17:30 - 19:00 Volejbal 15-19 let Hana Gacková

15:00 - 16:30 Keramika I Eva Urbančíková

16:30 - 18:00 Keramika II Eva Urbančíková

19:00 - 20:30 Fotbal 15-19 let Marek Jeník

20:30 - 21:45 Kopaná dospělí Radim Pařízek

Úterý

15:00 - 16:30 Florbal I začátečníci Marek Jeník

16:30 - 17:30 In-line brusle I začátečníci Marek Jeník

17:30 - 19:00 Badminton I 8-14 let Václav Chyla

19:00 - 20:30 Badminton II 14-19 let Václav Chyla

20:30 - 21:30

Středa

14:30 - 16:00 Základy míčových her 8-12 let Marek Jeník

16:00 - 17:30 Florbal II pokročilí Marek Jeník

17:30 - 19:00 In-line brusle II pokročilí Marek Jeník

19:00 - 20:30 Futsal 14-19 let Marek Jeník

20:30 - 21:30 Badminton dospělí L. Žádanská

Čtvrtek

16:00 - 17:30 Cvičení pro děti 5-9 let Martin Lepík

17:30 - 19:00 Badminton I 8-14 let Václav Chyla 

19:00 - 20:30 Badminton II 14-19 let Václav Chyla

18:20 - 20:00 Jóga  (1200,- Kč) dospělí Eva Tkáčová

20:30 - 21:30 Kopaná dospělí Antonín Holuša

Pátek

15:00 - 16:30 DDM basebal 8-15 let Ingrid Tabáčková

17:00 - 19:00 Hasiči děti Plesná dospělí Miloš Sobek

19:00 - 21:00 Kopaná dospělí Jan Bochňák

Neděle 18:30 - 20:00 Volejbal dospělí Lub. Mihálik

Dne 12. července mi telefonoval pan Hromi-
ca, že u pomníku Rudé armády na Nové Ples-
né jsou dvě osoby, které na něho hovoří rusky, 
a žádal mě, abych tam přišel. Jednalo se o ženu 
a muže středního věku, kteří hledali místo, kde 
padl při osvobození Nové Plesné jejich dědeček 
Farman Afmedžanovič Kornějev, který se naro-
dil v r. 1915 a 26. dub-
na 1945 položil svůj 
život za naši svobodu.

Představili jsme 
se navzájem. Jednalo 
se o Natašu a Voloďu 
Kildjušovy, kteří vá-
žili tuto cestu a urazili 
3000 km. Podle ruské 
tradice uvázali na vlaj-
kový stožár zelenou 
stužku a z auta vytáhli krabičku s rodnou rus-
kou zemí, kterou rozprášili okolo pomníku. Do-
mluvili jsme se, ale museli jsme hodně vzpomí-
nat na školní léta, tak jsme pro lepší komunikaci 
přizvali paní Milušku Weidermanovou. Potom 
jsme hostům vysvětlili, že pomník je symbolika 
a vzpomínka na událost v roce 1945. Sovětští 
vojáci byli po válce pohřbeni na zahradě u pana 
Plevy naproti pomníku. Počátkem roku 1946 
v zimních měsících byla provedena exhumace 
a ostatky byly převezeny do společného hrobu 
v Hlučíně. O této návštěvě jsem informoval 

pana starostu Ing. Bochňáka, který jmenova-
né hosty přijal. Přijetí starostou bylo přátelské 
a milé. Z úřadu jsme zavolali na Městský úřad 
v Hlučíně. Paní Dedková nám v evidenci vojá-
ků padlých v Plesné ochotně vyhledala vojáka, 
kterého hosté hledali. Po oznámení hledaného 
jména nastalo ticho a velké dojetí, zvlášť u Na-

taši, jednalo se o jejího dědeč-
ka. Nataša a Voloďa dosáhli 
toho, pro co vážili tak dlouhou 
cestu.

Starosta jim předal upo-
mínkové předměty a rozloučil 
se s nimi, hosté poděkovali 
za milé přijetí a já jsem s nimi 
pokračoval do památníku 
v Hrabyni. Tam jsem infor-
moval, o koho se jedná a za ja-

kým účelem přijeli. Rozloučil jsem se s nimi 
a domluvili jsme si schůzku druhého dne v pod-
večer v Hlučíně. Ráno jsme odjeli z domova, ale 
hosté mezitím přijeli, a poněvadž nás nestihli 
doma, nechali nám vzkaz v poštovní schránce:

My ujechali v Pragu, spasibo za vsjo, Nataša 
i Voloďa.

Tak skončila zajímavá návštěva potomků 
osvoboditelů z daleké Astrachaně, kteří přislí-
bili, že se svými dětmi přijedou znova.

Jan Tvrdý

Přijeli potomci osvoboditelů

Rudá armáda v Ostravě na konci 2. svět. války.
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Zakarpatská Ukrajina (dříve Podkarpat-
ská Rus) byla v době první republiky součás-
tí Československa. Pro ty, kteří nechtějí svou 
dovolenou trávit na pláži, je dobrým tipem 
na strávení pěkných chvil v krásné přírodě, kde 
zapomenete na běžné starosti a zažijete mnoho 
zajímavého.

Pokud přijíždíte přes hraniční přechod Vy-
šné Nemecké/Užhorod, hned po pár minutách 

pobytu se ocitnete v největším a nejdůležitěj-
ším městě celé oblasti. Už tam na první pohled 
poznáte, že jste přijeli do "jiného světa". Vra-
cíte se jakoby o mnoho let zpět. Působí to pro 
mnohé možná jako šok, ale po krátké chvíli si 
připadáte, jako byste pobývali v zemi, kde dnes 
skutečně znamená dnes a život se žije plnými 

doušky takový, jaký je.
Pokračujme dále až do nejvýchodnější obce 

bývalého Československa Jasinji. Za první re-
publiky bylo známé heslo "Od Jasinji do Aše, 
republika je naše". Jasinja je dnes standardní 
obcí našeho typu. Je zrekonstruovaná a míst-
ní si už uvědomili, že mohou na turistickém 
ruchu něco utržit. Jasinja je ideální místo pro 
výstup na Hoverlu (2061 m n. m.), což je nej-

vyšší hora nejen Zakarpatí, ale 
i dnešní Ukrajiny. z Jasinje vám 
po žluté značce výstup trvá zhru-
ba pět hodin. Část po místních 
cestách, potom lesem a nakonec 
poloninovou krajinou s trávou 
a rostlinami až na vrchol. Pokud 
jste milovníkem přírody, musí se 
vám zde líbit.

Druhým zastavením může 
být Koločava. Pro nás známá 
rozlehlá horská vesnice. Přejezd 
z Jasinje je ale trochu kompliko-

vaný, i když vzdálenost není velká. Cesta přes 
Dubove, Usť-Čornu je jen pro terénní vozidla 
a to ještě lépe pro taková, která už mají něco 
za sebou, protože část cesty vede i korytem 
řeky. Ani z Buštyna nebo Chustu to sice není 
o moc lepší, ale pokud se obrníte trpělivostí při 
objíždění děr, tak do Koločavy dojedete.

Už cestou vidíte, že se situace mění. Tyto 
oblasti nežijí stejně jako Užhorod nebo Jasin-
ja, zde se žije jako za první republiky a mož-
ná ještě mnohem dříve. Snad každý má svou 
krávu, koně, ovci nebo kozu a během léta se 
stará o to, aby měl na zimu dost potravy nejen 
pro sebe, ale i pro zvířectvo. Potkat koně nebo 
krávu na cestě je běžná záležitost a nečekejte, 
že pokud budete troubit, tak budou spořádaně 
uhýbat - nebudou.

V Koločavě je k vidění i mnoho míst, která 
mají pro nás příchuť naší historie. Busta Ivana 
Olbrachta, rodný dům Nikoly Šuhaje i slavná 
Četnická stanice, ve které byli na konci 30. let 
zabiti naši četníci, kteří tam sloužili. Dnes 
slouží jako krčma a poskytuje ubytování pro 
převážně české turisty. V blízkosti Koločavy je 
i krásné Siněvské jezero, které byste měli určitě 
navštívit.

Na cestu zpět ke slovenské hranici doporu-
čuji cestu směrem na Volovec, která je asi je-
dinou kvalitní silnicí ve směru z/do Koločavy. 
Po cestě se můžete zastavit ještě v Mukačevu, 
které osobně považuji za nejkrásnější město 
Zakarpatské Ukrajiny, pokud vám tedy záleží 
na památkách a kulturních zážitcích. Krásná 
hlavní třída ve středu města vám může vzdá-
leně připomínat Václavské náměstí, ale jedno-
značně zde můžete nafotit spoustu zajímavých 
fotografií i posedět v příjemných zahrádkách 
u kaváren a dát si něco z široké nabídky.

Zakarpatská Ukrajina zkrátka stojí za ná-
vštěvu. Se všemi svými klady i zápory. Přeji 
šťastnou cestu!

Jan Kotala 

Zakarpatská ukrajina
vyberte si netradiční dovolenou

Mukačevo, Zakarpatská Ukrajina.

Pastevci tak nazývali vrchol kopce a Lysé 
hoře, královně Moravskoslezských Beskyd, 
toto jméno zůstalo. Pravda, nepoužívá se běžně, 
ale Petr Bezruč tak Lysou horu nazýval v ně-

kterých svých básních. Výstupu na horu říkal 
výplaz. Účastníci zářijového zájezdu Klubu dů-
chodců v Plesné by popravdě své vítězství nad 
horou museli nazvat výjezd. Na Lysé sice pla-
tí zákaz vjezdu všech motorových vozidel, ale 
my jsme využili možnosti jet autobusem, který 
dvakrát týdně jezdí na Lysou a zpět. Je jasné, že 
pěšky bychom Gigulu sotva zdolali.

   Zážitky spojené s Lysou horou byly asi nej-
krásnější z celého dne. Třebaže průměrná roční 
teplota na vrcholu je 2,9°C,  my jsme měli pět 
stupňů, třebaže tam jsou 294 dny v roce srážky, 
nám nepršelo, nesněžilo, nepadala mlha, svítilo 

slunce. A ten výhled do kraje!
   Číselné údaje jsou vždy nezáživné, ale ty 

o Lysé hoře byly nic ve srovnání s údaji na ex-
kurzi do pivovaru v Nošovicích. Pan průvodce 

tam chrlil čísla jako z kulometu, 
ale my jsme ukázněně poslou-
chali a coby milovníci piva celou 
exkurzi absolvovali. Mezi námi 
byly bývalé pracovnice lahvovny 
v martinovské mlékárně, které 
si dobře pamatují chlad a nepří-
jemné řinčení lahví při  plnění 
mlékem. V lahvovnách mléka 
i piva je práce stejně náročná, jen 
konečné produk-
ty jsou jiné. My 
jsme pak na závěr 

exkurze v desátém patře degus-
tační věže ochutnali ten správně 
hořký Radegast. Bylo to opravdu 
lahodné pivo! A chutí se oprav-
du lišilo od mléka! Snad na zá-
věr naší exkurze jen jeden údaj: 
v lahvovně se naplní 30 tisíc 
lahví za hodinu a bylo dokonce 
období, kdy naplnili 50 tisíc. Ne-
představitelné!

Náš zájezd měl ještě jeden 
bod programu – Technické mu-
zeum Tatra Kopřivnice. Tam 

jsme zajeli hned z Lysé hory po obědě v Raško-
vicích. Na prohlídku jsme měli poměrně málo 
času, museli jsme spěchat, abychom stihli do-
mluvenou exkurzi v pivovaru. Byla to ale pěk-
ná podívaná na veterány i současné krasavce, 
vždyť Tatra zásobovala léta světové trhy těmi 
nejkvalitnějšími auty. Rozhodně mnozí, zejmé-
na muži, po některém z autíček zatoužili.

   Jako kolektiv jsme ale věrni autobusu. Ve-
jde se nás tam přes čtyřicet, máme si o čem po-
vídat, můžeme si i zazpívat. Tak jsme se v dobré 
náladě vrátili domů a těšíme se na další zájezd.

M. Wiedermanová, 
za Klub důchodců v Plesné

Zdolali jsme Gigulu

Mezi nebem a Gigulou.

Zdolaly jsme Gigulu, musíme se posilnit. 
Zleva p. Kolářová, p. J. Sobková a p. V. Košářová.
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mateřská škola

Tak nám opět začal školní rok, tentokrát 
s číslem 2012/1013. Přípravy na něj byly o něco 
náročnější, během letních prázdnin pokračova-
la rekonstrukce budovy, která začala už loni. 
Letos byly prostory mateřské školy vybaveny 
novým linoleem a koberci, byl upraven a zastře-
šen vstup do školky a do kuchyně přibyl nový 
sporák. Rekonstrukce zahrady ještě pokračuje, 
nové herní prvky a lépe upravený terén si děti 
vyzkoušejí na jaře.

V pondělí 3.září se otevřely dveře školky dě-
tem. Děti se vítaly s kamarády, nově příchozí si 
za pomoci personálu MŠ nacházely kamarády 
nové a jak už to bývá, některým bylo i trošku 
smutno. Společné hry a různé zajímavé činnos-
ti však zahnaly slzičky. A spousta zajímavých 
akcí nás čeká.

Hned v září přivítáme v naší školce pořad 
„Písničky s kytarou“, kde si všichni společ-
ně zazpíváme. V říjnu se pobavíme s klaunem 
a v listopadu přijede maňáskové divadlo. Lis-
topad je také měsícem setkání jubilantů, takže 
děti i paní učitelky budou mít plné ruce práce 
s přípravou vystoupení a také pěkného dáreč-
ku. V prosinci pak přivítáme nové plesenské 
občánky.

Letos mají předškolní děti svou třídu, kde 
se mohou více soustředit na různé úkoly, které 
jim usnadní vstup do první třídy základní ško-
ly. Přejeme všem dětem i jejich rodičům klidný 
a pohodový školní rok a hodně radosti ze škol-
ních i  pracovních úspěchů.

Vladimíra Macečková, 
ředitelka

mateřská škola v novém

Podzimní bazárek v MŠ Plesná
sezóna podzim/zima

ZVEME VŠECHNY OBČANY NEJEN Z PLESNÉ, ALE I Z OKOLÍ 
na podzimní bazárek obnošených věcí v PLESENSKÉ MŠ

•	 	kde	můžete	své	nepotřebné	věcičky	po	dětech	0-15	let	jak	
prodat,	tak	i	jiné	výhodně	koupit
(oblečení,	boty,	hračky,	sportovní	věci	-	brusle,	přilby...)

•	 	bazárek	bude	opět	obohacen	o	prodej	nového	zboží

AKCE bude probíhat v MŠ PLESNÁ, ul. Dobroslavická

čtvrtek	 18.	10.	2012		 příjem	věcí	 8:00	–	11:00	a	15:00	–	19:00
pátek		 19.	10.	2012	 prodej	věcí	 15:00	–	20:00
sobota	 20.	10.	2012	 prodej	věcí	 9:00	–	14:00
	 	 odběr	věcí	 15:00	–	16:00

PODMÍNKY PŘIJETÍ VĚCÍ:
•	 slušné	a	čisté	oblečení
•  2x	seznam všech věcí, s drobným popisem (př: svetr modrý na zapínání) ve dvojím 

vyhotovení - jeden pro Vás, druhý pro nás, včetně ceny, za kterou se bude věc prodávat 
(cenu prosím nalepte i na jednotlivé oblečení)

Po	skončení	prodeje	budou	neprodané	věci	vráceny	a	z	prodaného	zboží	
bude	pouze	odečteno	10%,	která	budou	věnována	MŠ.	Pokud	by	se	někomu	
nepodařilo	nic	prodat,	nic	neplatí,	o	nic	nepřichází!!

Dotazy k pořádané akci ráda zodpoví:
• Pěchová Marcela  tel.: 732 436 099, e-mail: pechova.marcela@seznam.cz 
• zaměstnanci MŠ na telefonním čísle 596 935 029
(pokud den přijetí věcí nevyhovuje, kontaktujte MŠ tel. 596 935 029 a domluvíme se 
na jiném vhodném termínu)

Celá	akCe	je	Pořádána	dobrovolníky,	kteří	tuto	PráCi	
dělají	bezPlatně,	ale	chtějí	pomoci	jak	sobě,	tak	školičce.

Dobrovolnice jsou vítány!! Pokud máte někdo hračky, které už nepotřebujete, věnujeme je 
dětskému domovu.

veŠkerÝ	vÝdělek	bude	věnován	PleSenSkÉ	MŠ

vstupné je dobrovolné

3. září začal jako obvykle v tuto dobu pro 
děti nový školní rok. O tom, co děti čeká ve vý-
uce, to vím, píše na jiném místě paní ředitel-
ka. Já se chci zmínit o jiné skutečnosti, a to, 
že naše plesenské děti šly do zrekonstruované 
budovy a jejího okolí. Pravda, loni byla budova 
zrekonstruována zevnitř, letos byly provedeny 
především venkovní úpravy – tzn. odvodnění 
okolo celé budovy, nové drenáže, nové sokly 
s odvětrávacím systémem vlhkosti, nové chod-
níky, zcela nové odvedení dešťových a odpad-
ních vod. Bylo také provedeno nadstřešení  
vchodů, nátěr fasády, oprava komínů a střechy 
(přebití celé plochy), dále bylo realizováno 
odvětrání sociálního zařízení kuchařky, zatep-
lení celé půdy a stavebně dokončeny prostory 
vlevo v přízemí pro zřízení knihovny.  To vše 
se zrealizovalo zhruba za 2,4 milionu korun. 
Když k tomu připočteme 3,6 milionu za loňské 
úpravy, celková částka tak činí 6 milionů korun. 
Tyto finanční prostředky byly získány z města, 
náš obvod se podílel částkou 700 tisíc korun. 
Za tyto nemalé peníze však máme školku, kte-
rá je zrekonstruována dle všech hygienických 
a jiných požadavků, a bude jistě dlouhou dobu 
sloužit našim dětem. Když k tomu připočteme 
i rekonstrukci školní zahrady, která má být do-
končena v průběhu října a která má rovněž spl-
ňovat všechny požadavky pro výuku dětí smě-
rem k přírodě, pak nám nezbývá než projevit 
poděkování všem, kteří se o toto dílo zasloužili, 
a vyslovit snad i hrdost nad tím, co se povedlo, 
právě v těsném předstihu oslav 150. výročí škol-
ství v naší Plesné. Toto výročí si připomeneme 
příští rok.

Jan Bochňák,
starosta

Nový školní rok 
ve školce
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Vážení spoluobčané, 
povinností každého občana je, aby řádným 

způsobem likvidoval své odpadní vody, tzn. 
i splaškové vody a také splašky. Protože v Ples-
né nemáme kanalizační síť, domovní čističky 
jsou zde v omezeném množství, pak jedinou 
možností řádné likvidace je vývoz obsahu 
žump a septiků kvalifikovanou firmou. Tato 
záležitost je poměrně nákladná, proto si mnozí 
tuto situaci ulehčují čerpáním splaškových vod 
do dešťové kanalizace, vypouštějí je do spod-
ních vod, do lesů, čerpají k sousedům atd. 
Bohužel se tato praxe v poslední době tak roz-
šířila, že se situace stala neúnosnou, a mnozí 
občané již podali a podávají řadu stížností. Vý-
sledkem tak mohou být (asi i budou) kontroly 
z příslušného odboru životního prostředí nebo 
výstavby, a také i možné pokuty za nelegální 
likvidaci odpadních vod. 

Při vědomí těchto potíží a také při neexisten-
ci kanalizační sítě jsme chtěli občanům trochu 
ulevit, zejména finančně a začali jsme s firmou 
OVAK, a.s. jednat o snížení ceny za odvoz fe-
kálií, což se po několika jednáních podařilo. Již 
dříve jsme s OVAK, a.s. dojednali velmi nízkou 
cenu odvozu a likvidace splaškových vod. Pro-
běhl tzv. zkušební provoz, zájemců bylo hod-

ně, tato akce ze strany OVAK, a.s.byla ekono-
micky vyhodnocena a následně byla tato cena 
přepracována, bohužel směrem nahoru, i tak 
se však jedná o výrazně nejnižší cenu za vý-
voz žump ze všech známých firem, které mají 
na tuto činnost licenci, a to 269,- Kč za 1m3. 
Tato cena je konečná, tzn. včetně dopravy, prá-
ce a DPH. Vývoz běžné žumpy 6 m3 tak vyjde 
na 1.614,- Kč. Čerpání žump a odvozy se bu-
dou organizovat v určité dny, a to vždy 1. a 3. 
čtvrtek v měsíci. Objednat vyčerpání a odvoz 
si můžete telefonicky na číslech: 597 475 434, 
597 475 411, 607 504 283. Bližší informace jsou 
v přiloženém letáku na straně 8. Žádám Vás, 
abyste v maximální míře využili této a násle-
dujících příležitostí. Plesná je v tomto systému 
(s takovou cenou) první, a bylo by jistě dobré 
tuto příležitost využít a pokračovat v ní!  Po-
kud má někdo nějaký dotaz, je možno se ptát 
na uvedených tel. číslech na druhé straně letá-
ku, anebo na tel. 599 427 101.

Využijte prosím této příležitosti a nechávej-
te si vyvážet splašky řádně, bez rizika a za dob-
rou cenu! Přispějete tím ke zlepšení životního 
prostředí v Plesné.

Jan Bochňák,
starosta

vyvážení žump
Tréninky mladších žáků, ročník narození 

2000 – 2001 (popř. 1999) od září, vždy v pon-
dělí a středu od 16:30 - 18:00 hodin, areál TJ 
Velká Polom. Solidní tréninkové podmínky, 
zázemí a vybavení.

Kvalifikovaní trenéři s licencí. Účastník 
městské soutěže ml. žáci 7+1.
rádi přivítáme ve svých řadách nové 

zájemce o tento sport.

kontakt:
Rostislav Vaněk
telefon: 732 278 203
e-mail: vanekrosta@centrum.cz
web: www.tjvelkapolom2000.banda.cz

tj velká Polom 
oddíl kopané - mladší žáci
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Stav, že v Plesné není na většině území 
splašková kanalizace, je, samozřejmě, znám. 
To, že kanalizace hned tak nebude, je jistě taky 
známá věc. Vše totiž závisí na financích EU, 
ty však nebudou, neboť Ostrava má smlouvu 
o provozování kanalizační sítě se soukromou 
firmou a v tom je ta největší potíž, protože fon-
dy EU na tyto případy nepřispívají, takže zde 
je „cesta“ zatím uzavřena. Pro obyvatele je to 
samozřejmě velká komplikace, musí zabez-
pečit řádnou likvidaci splaškových vod, což 
je zejména velmi drahé. Přestože se na měst-
ském obvodě snažíme sjednávat vývoz žump 
pro obyvatele co nejvýhodněji (viz jiný článek), 
otvírá se pro tyto občany další možnost, a to 
zřízení domovních čistíren odpadních vod. Ta-
kové čistírny jsou již dnes povolovány odborem 
životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 
Zcela jistě se jedná o vyšší vstupní investici, 
asi 30 – 50 tisíc korun (jedna domovní čistič-
ka může sloužit i pro více domků), avšak ná-

sledné úspory za odvoz žump jsou velké, takže 
návratnost je brzká. Vyčištěné vody je možno 
vypouštět do vod povrchových, případně pod-
zemních, odvádět pomocí vsakovacích jímek 
na svých pozemcích atd. Přestože povolení 
pro provozování těchto čistíren musí splňovat 
různé požadavky, je tento způsob velmi dobrou 
možností jak postupovat v souladu se zákonem, 
kromě toho ušetří značné finanční prostředky 
jejich majitelům. Pro Vaši informaci uvádím 
některé typy těchto čistíren, které již Magistrát 
města Ostravy, odbor životního prostředí, po-
volil. Těchto čistíren je jistě více, kdo by měl 
zájem, je možné typy hledat např. na internetu, 
případně v nabídkách odborných firem. Snad 
jsou výše uvedené informace důležitým vodít-
kem, jak je možné v likvidaci splaškových vod 
pokračovat.

Jan Bochňák,
starosta

Alternativní řešení likvidace 
splaškových vod z domácností

TyPy ČiSTíRen

Vypouštění do vod podzemních:

Výrobce Typ ČOV
EKOSILT, s.r.o. Řada SILT 2-40
Aquatec VFL s.r.o. Řada AT 6-50
SABTIKAS, s.r.o. Řada Topas – SBK 5 – 50 PF

GONAP spol. s r.o. Řada GONAP 5 – 50 Pa
Řada GONAP 5 – 50 Pb

OLBEST s.r.o. Řada PRZ 04 – 50 EO
Metal-Management, s.r.o. Řada Stainless Cleaner SC 4 - 50
ENVI-PUR, s.r.o. Řada Bio CLEANER BC
VH TECH Řada VH
Vypouštění do vod povrchových:

Výrobce Typ ČOV
ALBIXON a.s. Řada TP 8 – 50 EO
ASIO spol. s r.o. Řada AS – VARIOcomp
EKONA, spol. s r.o. Řada D 5 -50

Podzimní sběr kovového 
šrotu provedou místní hasiči 
v sobotu 13. 10. 2012 v dopo-
ledních hodinách po celé naší 
obci. Prosíme občany, mají-li 

nějaký nepotřebný kovový šrot, aby ho nachys-
tali před svá obydlí v den sběru.

Vážení spoluobčané,
i když to venku zatím 

nevypadá, podzim se bude 
chladem a zimou poma-
lu vkrádat do našich pří-
bytků a nám nezbude nic 
jiného, než zapnout ply-
nový kotel, ale vzhledem 

ke zdražování veškerých paliv budou mnozí 
topit v kamnech na tuhá paliva.

Začne topná sezona. S tím jsou však spojena 
také určitá  rizika, která by nás neměla nechat 
zcela lhostejnými.

Je dobré připomenout, že zejména plynové 
spotřebiče by měly být v dobrém technickém 
stavu. Proto doporučujeme revizi plynového 
kotle a plynového spotřebiče k ohřevu teplé 
vody  oprávněnou osobou. Pak budete mít jisto-
tu, že je vše pořádku.

U topení tuhými palivy se zaměřte hlavně 
na komíny a kouřovody. Lidé stále podceňují 
jejich technický stav a s tím související rizika 
požárů. Jejich pravidelnou údržbou se minima-
lizují požární rizika s tím spojená.
Lhůty pro čištění komínů od spotřebičů do 50kW:

▪ spotřebiče na tuhá a kapalná paliva 6x ročně;
▪  spotřebiče na plynná paliva opatřené komíno-

vou vložkou 2x ročně.
I když 2x ročně chodí po vesnici kominík, 

pamatujte, že si údržbu komínu zajišťuje kaž-
dý sám.

Nemalou pozornost věnujte také prostorám 
pro uskladnění tuhých paliv.Tuhá paliva se musí 
skladovat odděleně, tj.že se nesmí smísit (černé 
uhlí s hnědým, dřevo s uhlím apod.), aby nedo-
šlo ke samovznícení. Měli bychom také dodr-
žovat bezpečnou vzdálenost skladování tuhých 
paliv od topidel, aby nedocházelo ke vzniku po-
žáru. Věnujte také pozornost garážím a jiným 
nebytovým prostorám, aby se v nich neskla-
dovalo více pohonných hmot, než je dovoleno 
(max.40 l).

Zdánlivě se mohou naše připomínky jevit 
jako zbytečné, ale věřte, že je lepší prevence než 
neštěstí s tragickými následky.

Přejeme Vám, aby teplo Vašich domovů ne-
bylo narušeno žádnou mimořádnou událostí.

Vladimír Dedek,
preventista obce

Plesenští hasiči informují

Sběr 
kovového šrotu

Hasiči upozorňují
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Výbor sboru dobrovolných hasičů zve 
své členy na sobotu 24. 11. 2012 od 16 hod. 
do Domu dětí a mládeže na Výroční valnou 
hromadu.

Plesenští hasiči informují

Informace 
pro členy sboru

výsledky
hasičských závodů

V pátek 14. 9. 2012 uspořádali hasiči noční 
soutěž hasičských družstev mužů a žen v Plesné 
s těmito výsledky:

Muži
1. místo Vrbice B .................15,62 vt
2. místo Svinov A................15,71 vt.
3. místo Tísek ......................15,90 vt.
4. místo Dolní Lhota ...........16,11 vt.
5. místo Závada ...................16,34 vt.
6. místo Plesná A ...............16,53 vt.
Celkem se účastnilo 18 družstev mužů.

Ženy
1. místo Bobrovníky ...........22,05 vt.
2. místo Bohuslavice ...........23,08 vt.
3. místo Petřkovice ..............24,97 vt.
7. místo Plesná ...................35,43 vt.
Celkem se účastnilo 8 družstev žen.

Za SDH jednatelka sboru 
Jana Benková

Hasiči veteráni s Val. Bystřicí.

Městská policie Ostrava 
zve po prázdninové přestáv-
ce na další z letošních bez-
platných kurzů, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější 
Ostrava. Koná se ve středu 
26. září 2012 od 16:00 hodin. 

Místem konání bude budova na ul. Hlubinské 6 
v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské 
policie).

Zářijové téma setkání s občany jsme nazva-
li Kde a jak hledat pomoc? Hovořit se bude 
o tom, jak postupovat, když se člověk stane obě-
tí trestného činu, kam se může obrátit s žádostí 
o pomoc a jak se může domoci případné škody, 
která mu takto vznikne. Hovořit se bude i o nut-
né obraně, účastníkům kurzu budou objasněny 
zákonné podmínky, které jsou pro její posouze-
ní rozhodující.  Samozřejmě nebude chybět ob-
líbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven 
dětský koutek pro děti účastníků kurzu. 

Městská policie Ostrava zve na další z le-
tošních bezplatných kurzů, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná 
se ve středu 31. října 2012 od 16:00 hodin. 
Místem konání bude budova na ul. Hlubinské 6 
v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské 

policie).
Říjnové téma setkání s občany jsme nazvali 

Nebezpečný internet. Hovořit se bude o mož-
ných rizicích pro děti i dospělé, kteří se na inter-
netu pohybují, ať už ve vztahu k seznamování 
se, chatování, stahování filmů a hudby i pro-
gramů, probírat se bude i kyberšikana. Stráž-
níci seznámí účastníky kurzu také s možnostmi 
obrany a možnými řešeními v případě, pokud 
už nějaký  problém v souvislosti s využíváním 
internetu nastane. 

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 veřej-

nosti.

Dne 16. října zveme děti a širokou veřejnost 
na akci, která se bude konat na dětském doprav-
ním hřišti na ulici Orebitské v Ostravě-Přívo-
ze. Začátek akce je naplánován na 13. hodinu, 
ukončení pak na 16:30 hod.

Na tento den strážníci úseku prevence při-
pravují pro děti zajímavý program:

▪  jízda zručnosti na jízdním kole nebo kolo-
běžce;

▪  všeobecný znalostní test z oblasti BESIP;
▪ soutěž ve znalosti dopravního značení;
▪ soutěž ve znalosti zdravovědy.

Připravený program je vhodný pro děti 
ve věku od 3 do 15 let. Pro soutěžící jsou také 
připraveny drobné dárky. Je to jedna z posled-
ních letošních možností k využití dopravní-
ho hřiště, které se pro veřejnost od listopadu 
na zimní období uzavírá. Jeho brány se pak zno-

vu otevřou až na jaře 
příštího roku.

Upozorňujeme, že 
v souladu s provoz-
ním řádem dopravního 
hřiště musí být děti 
ve věku 3–6 let v do-
provodu osoby starší 
18 let. Dětem, které 
nemají vlastní kolo či 
jiný „dopravní prostře-
dek“, zapůjčíme zdar-
ma kola, koloběžky 
nebo odrážedla. Zapůj-
čujeme i bezpečnostní 
přilby.

V případě nepříz-
nivého počasí se akce 
nekonají.

městská policie zve 
na bezplatný kurz pro veřejnost

městská policie zve na říjnovou akci 
na dětské dopravní hřiště

městská policie
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Pomoc obětem kriminali-
ty v našem městě nabízí ob-
čanské sdružení Bílý kruh 
bezpečí. Jeho služeb využí-
vají občané Ostravy a přileh-
lého regionu již 15 let. Služby 

mohou využít nejen samotné oběti trestné čin-
nosti, ale rovněž svědci trestné činnosti nebo 
pozůstalí po obětech. 

Poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní 
a nestranné. Služba je vždy zajišťována psycho-
sociálním a právním poradcem. V poradně je 
možno získat především právní informace, čer-
pat psychosociální pomoc a emociální podporu. 
Ve velmi závažných případech, Vám můžou 
odborníci z BKB poskytnout např. i doprovod 
k soudu nebo pomůžou se získáním finanční-

ho odškodnění od státu nebo z nadačních fon-
dů apod. Poradna rovněž na zakázku realizuje 
přednáškovou činnost a distribuuje materiály 
v rámci prevence kriminality. Součástí poradny 
BKB v Ostravě je rovněž Intervenční centrum 
pro osoby ohrožené domácím násilím – specia-
lizovaná poradna, která se zaměřuje na preven-
ci a pomoc obětem domácího násilí. 

Ostravská poradna BKB, o. s. pro oběti trest-
né činnosti sídlí v Domě kultury města Ostravy 
na adrese 28. října 124 v Ostravě a je v provo-
zu bez objednání každé úterý a středu od 16 
do 18 hodin, tel. kontakt je 597 489 204, e-mail 
bkb.ostrava@bkb.cz.

Více informací o činnosti sdružení, materiá-
ly pro laickou i odbornou veřejnost a další infor-
mace můžete získat na www.bkb.cz. 

Provoz poradny je finančně zajišťován 
MPSV ČR a Statutárním městem Ostrava.

V České republi-
ce lze vykázat násil-
nou osobu již pět let 
(od roku 2007). Policis-
té v průběhu let regis-

trují nárůst vykázání, ale také zvýšení počtu 
ohrožených seniorů, a to konkrétně na trojná-
sobek. Zamíříme-li na Ostravsko, pak konsta-
tujeme nárůst ohrožených seniorů domácím 
násilím (u zjištěných případů a vykázání) v le-
tech 2010, 2011. Křivka nárůstu není nikterak 

dramatická, nicméně zvýšení počtu seniorů 
jako osob ohrožených je dle našich statistik 
zřejmá. Zatímco v roce 2009 jsme zazname-
nali u vykázání celkem čtyři ohrožené seniory 
na Ostravsku, v roce 2010 jich bylo již třikrát 
víc – 12 osob ohrožených, v roce 2011 bylo de-
tekováno devět ohrožených seniorů při vyká-
zání. Za pět let (2007 – 2011) vykázali ostravští 
policisté celkem dvěstěkrát, z toho registruje-
me 30 osob ohrožených starších 61 a více let 
(28 žen a 2 muži), což je 15 procent z celkového 
počtu.

Seniorům lze znovu připomenout, že ni-
kdo není povinen snášet ponižování, omezo-

vání, vyhrožování, fyzické napadání, eko-
nomické vydírání - a to ani ze strany svých 
nejbližších!

por. Mgr. Gabriela Holčáková, 
komisař

I d e n t i f i -
kace seniorů 
v postavení 
obětí domá-
cího násilí je 
kompliková-
na nejen je-
jich studem, 
ale umocňuje 
jej i jejich 
aktuální zdra-

votní stav (nemoci) související se stářím. Stejně 
je překážkou zjištění existence domácího ná-
silí častá sociální izolovanost seniorů. Obavy 
ale směřují také k reakcím okolí, odsouzením 
seniora za selhání v roli vychovatele, neboť 
osobami násilnými jsou často právě potom-
ci. Zvláštní kategorií je selhání péče o seniory 
(ať už domácí či institucionální), spočívající 
v nerespektování lidské důstojnosti. Nejčastěji 
je osobou ohroženou senior (rodič) a násilnou 
osobou dítě (potomek), případně další příbuzní, 
vnuci, sourozenci, ale i osoby pečující o seni-
ora. Opětovně se stávají obětí týrání seniorky 
žijící bez partnera (vdovy apod.) obývající do-
mácnost se synem, závislým (např. toxikoma-

nem, alkoholikem či gamblerem, případně jsou 
závislosti různě kombinované) nebo psychicky 
nemocným. Syn je však často závislý na peně-
zích matky i na možnosti obývat její příbytek. 
Žena tak mnohdy není schopna rozvázat své 
mateřské pouto k synovi, přes všechny ústrky 
syna doma trpí.

Násilí na seniorech má různé podoby, může 
jít o donucování 
k určitým čin-
nostem, ovládání 
i omezování obě-
ti, vulgární ataky, 
permanentní kriti-
ku, zesměšňování, 
ale i fyzické násilí, 
psychické týrání. 
Do tohoto spekt-
ra náleží i ekono-
mické zneužívání, 
psychické, emoční 
týrání. Spolu s po-
psaným zlým na-
kládáním lze ale 
připomenout i za-
nedbávání seniorů, 

spočívající například v odpírání péče, nezajiš-
tění a opomíjení potřeb seniorů, nedostatečná 
strava (odpírání potravin). Násilí na seniorech 
je pácháno v domácím prostředí i různých ústa-
vech (institucionální násilí). Příbuzní jej zpo-
čátku nemusí registrovat.

Při incidentech domácího násilí dochází 
k ponižování lidské důstojnosti, počátky mohou 

mít i mírnější průběh, 
jako jsou urážky, okři-
kování, kritika, napo-
mínání. Gradovat však 
může jednání omezová-
ním seniorů s odůvod-
něním “nikam necho-
díš, nic nepotřebuješ” 
a končit může fyzickým 
ubližováním, ohro-
žením zdraví i života 
člověka. Domácí nási-
lí je charakterizováno 
neměnností rolí (osoba 
ohrožená x násilná oso-
ba), opakovaným jedná-
ním – dlouhodobostí.

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

Statistika

„Pandořina skříňka domácností seniorů - domácí násilí…“

Policie české republiky
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tj Sokol Plesná 

17. ročník vesnických sportovních her
celoroční sportovní soutěže obcí

Po prázdninách pokračovaly Vesnické spor-
tovní hry již osmou soutěží – lukostřelbou. 
Do střelnice v Sýkorníku u Velké Polomi při-
jelo 33 soutěžících z devíti obcí, nestartovala 
Pustá Polom. Celý průběh soutěže se nesl v du-
chu neustálého zlepšování výkonů na předních 
místech a byl završen rekordním nástřelem 158 
bodů, který dosáhl vítěz Petr Hrubý z Krásného 

Pole. Loňský vítězný výkon by letos stačil až 
na páté místo. Družstvo Plesné bohužel nezo-
pakovalo úspěšné výsledky z minulých ročníků 
a skončilo na šestém místě. Startovalo ve slože-
ní  Petr Košař (135 bodů, 7. místo), Jiří Chrobok 
(108 b., 20.), Tomáš Luzar (98 b., 23.) a Michal 
Baier (78 b., 29.).

Přesto po odečtení dvou nejhorších výsled-
ků se Plesná celkově ve VSH drží na druhém 
až třetím místě. Další soutěží bude cyklistika 
v rámci Plesenské stezky 6. října.

Výsledky lukostřelby:
  1. Krásné Pole
  2. Velká Polom
  3. Horní Lhota
  4. Dolní Lhota
  5. Hlubočec
  6. Plesná

  7. Těškovice
  8. Dobroslavice
  9. Vřesina

Celkové výsledky obcí po 8. soutěži:
  1. Vřesina ........................................54 / 52
  2. Krásné Pole .................................53 / 46
  3. Velká Polom ................................ 52 / 42
  4. Horní Lhota ................................. 50 / 43
  5. Plesná ..........................................49 / 46
  6. Dobroslavice ............................... 42 / 42
  7. Dolní Lhota .................................40 / 38
  8. Hlubočec .....................................26 / 26
  9. Pustá Polom .................................25 / 25

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

Vladimír Mach

SOKOLSKé vyCHáZKy dO PřírOdy - POdZIm 2012
tělocvičná jednota Sokol Plesná zve opět zájemce na vycházky do přírody, podzim 2012.

12. Září  Opava - malé Hoštice - Komárov
Sraz účastníků je na nádraží ve Svinově v 8.30 hod. Odjezd vlaku je v 8.43 hod směr Opava. Odtud přes Malé Hoštice 
do Komárova, asi 8 km. Zpátky vlakem do Svinova.

26. Září   český těšín - prohlídka města
Sraz účastníků je na nádraží ve Svinově v 8.15 hod. Odjezd vlaku je v 8.25 hod. směr Český Těšín. Prohlídka města 
a odpoledne odjezd zpět do Svinova.

10. říjNA  Šilheřovice – Petřkovice - Landek
Sraz účastníků je v 8.45 hod. na zastávce autobusu č. 51 (u nádraží). Odtud autobusem do Přívozu, s přestupem do Šilheřovic. 
Z Šilheřovic po značce do hornického muzea Landek v Petřkovicích, kde je možná prohlídka muzea a celého areálu.

24. říjNA   Prostějov - prohlídka města
Sraz účastníků je na nádraží ve Svinově v 8.00 hod. Odjezd vlaku je v 8.22 hod. směr Olomouc.V Prostějově prohlídka 
města a odpoledne odjezd do Svinova.

7. LIStOPAdu  Plesná – Poruba – Pustkovec - rezervace turkov - třebovice
Sraz účastníků jev Plesné u lihovaru v 9.00 hod. Odsud přes Porubu a Pustkovec do Třebovic. Asi 8 km.

Pojďte s námi do přírody.
Organizátoři:

Jiří Vitásek	(tel.	732	749	248),	Zdeňka Hrdličková	(tel.	722	950	552)
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Na kole po route 66
napříč Amerikou – 2.

7. 4. 2012
V autobuse jsem si sedl vedle šikmooké 

ženy středního věku. Na většině dvousedadel 
byli totiž rozvaleni chlapi mexikánského typu, 
kteří se evidentně nehodlali srovnat. Když jsem 
jí nabídl, že kufr, který má u nohou a vylože-
ně si s ním neví rady, dám nahoru, byla ráda 
a okamžitě jsme se seznámili. Korejka (z jižní 
Koreje), učitelka v korejské škole, která po 26 
letech v USA mluví anglicky velmi špatně, 
s korejskými slovy, něco vůbec nerozumí nebo 
nedovede anglicky vyjádřit. Jela za sestrou 
do Los Angeles, která tam pracuje v nemocnici 
na sonografii, dověděl jsem se vše o její rodi-
ně, dcera studovala na Yale University, švag-
rová ležela mrtvá 5 dní v nemocnici a podobné 
zvěsti. Vzhledem k tomu, že se greyhound asi 
1 hodinu cesty před LA pokazil a muselo se 2 
hodiny čekat na náhradní autobus, bylo to do-
cela zajímavé zpestření cesty. Pak jsem již vi-

děl z busu známý nápis na skále HOLYWOOD, 
což mi v této chvíli z celého L.A. stačilo. Cílové 
autobusové nádraží se nachází na skutečně ne-
vábném místě, omšelé budovy vypadající jako 
opuštěné neudržované sklady, obchody jak 
na trhu v Mexiku, jen tu chybí kolotoče a cirku-
sy. Oslovil jsem pracovníka prvního autoservi-
su, na který jsem narazil, ten vzal své kolo a jel 
se mnou k nejbližšímu cykloobchodu. Zlevněné 
starobylé zboží, strašný binec, ale ochotný mla-
dík se svou sestrou, patřící k rodině vlastnící 
tento obchod. Ti vzali kola a jeli se mnou do ji-
ného obchodu – vlastně ke konkurenci -, ale byl 
v sobotu zavřený, tak mne ještě navedli do dal-
šího, celkem slušného, provozovaného manžely, 
žena mluvící jen španělsky montovala kola, on 
prodával. Ale strávil jsem tam asi 2 hodiny. Mi-
str nejdříve zablokoval zámek, který mi před-
váděl, protože si nezapamatoval kombinaci pro 
odemčení. Takže jsem dostal jiný zámek a on 
asi bude po večerech zkoušet kombinace číslic. 

Pak jsem si musel podle návodu sám nastavit 
cyklopočítač, prý je to nový typ, který ještě 
neměl, a neví si s ním rady. I když jednodušší 
už asi neexistuje – neměří ani průměrnou rych-
lost. Divil se, jak měřím obvod kola popojetím 
po podlaze. Ale byli oba velmi přátelští. Ale 
pumpičku, jakou jsem koupil v San Francisku, 
jsem už nesehnal. Největší škoda !

Hned vedle provozuje mladá žena veřejný 
internet, tak sedám k nemožně pomalému po-
čítači. Strašně tu řvou její dva kluci a televize. 
Majitel cykloobchodu se ještě přišel se mnou 
rozloučit. Také mi poradil přespání v parku 
u policejní stanice. Oproti San Francisku je tady 
vedro. V pizzerii jela klimatizace a po reklama-
ci dvou dolarů navíc mne odškodnili dvěma li-
try Pepsicoly. Většina lidí umí jen velmi slabě 
anglicky, někteří neumějí vůbec. Jsou hluční, 
tlustí, bez problémů, soudě např. podle zákaz-
níků cykloobchodu. Zkrátka jižané. Nic nena-

Končí léto a začíná doba dlouhých večerů. Proto by Vás ráda 
Tělocvičná jednota Sokol Plesná pozvala na druhý ročník coun-
try bálu, který se bude konat v tělocvičně Domu dětí a mládeže 
v sobotu dne 10. listopadu od 19.30 hod.

Již v loňském roce jste prokázali, že se umíte dobře bavit,  
a proto jsme se roz-
hodli upořádat dru-
hý ročník, na který 
Vás srdečně zveme. 
Opět máme pro Vás 
připraven skvělý 
program - spoustu 
zábavných žánro-
vých her o zajímavé 
ceny, soutěž o nej-
lepší žánrový kos-

tým, výuku country tanců a Line Dance, dobré jídlo a pití. Ce-
lým večerem Vás provede hudební skupina Country, s.r.o.

Pro inspiraci to loni bylo např. chytání dobytčete do lasa, za-
píjení chilli papriček pivem na čas nebo házení šipek z koňského 
sedla do terče. Tuto soutěž bychom rádi zopakovali i letos. Loni 
první cenu bezkonkurenčně získala paní Marie, takže pánové, 
letos, máte šanci to ženskému pokolení vrátit.

Pokud ještě stále váháte, protože jste ještě na žádném coun-
try bále nebyli, a máte pocit, že tato zábava není určena právě 
pro Vás, mohu Vás ujistit i ze zkušeností z minulého roku, že je 
to akce opravdu pro všechny věkové kategorie a nemusíte být 
zrovna vyznavačem country stylu, abyste se dobře bavili.

A co na sebe? Postačí pouze rifle a obyčejná košile, dámy si 
ale určitě nenechají ujít příležitost se na tuto akci pořádně vy-
parádit.

Více informací a fotografií z loňského roku si můžete pro-
hlédnout již brzy na připravovaných stránkách www.coun-
tryplesna.cz.

Alice Brůnová

druhý plesenský
country bál

Druhý plesenský

Rezervace vstupenek na tel.: 608 979 425

10. 11. 2012 v 19.30 hod.
Sokol Plesná za podpory westernové společnosti Thomase Peetersona 

Vás srdečně zvou na

tělocvična DDM Plesná
autobus č.51, zastávka Plesenka

hraje hud. skupina Country s.r.o.
zajímavý program, vystoupení
výuka country tanců 
žánrové soutěže
cena za nejlepší stylové oblečení
vstupné: 100 Kč
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svědčuje tomu, že jsou Velikonoce.
Když jsem se zevlujících policistů  poblíže 

parku ptal, zda se dá spát v parku, jednoznač-
ně to kvůli nebezpečí zamítli.Tak mi nezbývalo 
(byl už večer), než se ubytovat ve Florenna Inn, 
jediném motelu v okolí. V pokoji jsem sundal 
obrazy, natáhl šňůru, vypral a rozvěsil prádlo.
8. 4. 2012

Po snídani (v ceně noclehu) mi ochotný 
recepční vytiskl z googlu/maps itinerář až 
do Barnstow. V obchodě Radioshack jsem 
nahradil zbývající ukradené věci, a sice opět 
stejný mobil za 10 dolarů a nový, skvělý fo-
ťák Canon za 110 $ s kartou na 16 GB. Ale 
fotky Golden Gate Bridge, tramvaje „cable 
car“ ve Friscu, knihkupectví LIGHTS a akro-
bata na kole, kterému jsem vysvětlil, proč má 
Jaromír Jágr na dresu stále číslo 68, jsou ne-
návratně ztraceny. Pak už jsem vyrazil podle 
itineráře. Nepochopitelné kličkování ulicemi, 
pár mil cyklostezky, u jedné školky jsem četl 
tabulku, že tam mohou být chřestýši, ale že to 
jsou milá a přátelská zvířátka, jen nesmějí být 
zahnána do rohu. Najel jsem už skoro 40 mil 
a byl jsem stále na předměstí, večer a bez ubyto-
vání. Zatočil jsem ke skupince lidí a jedna paní 
okamžitě odskočila domů a za chvíli přinesla 
vytištěný plánek ubytování v okolí. Zvolil jsem 
si nejlevnější, její bratr mne vyzval, ať naložím 
do jeho auta kolo a jeli jsme asi 8 mil k motelu. 
Při loučení - protože byla velikonoční neděle - 
mne ještě decentně vyzkoušel ze znalostí bible, 
asi jsem obstál, zato já jsem mu kontroval, že 
v USA jsem Velikonoce vůbec nepostřehl. Že 
u nás je to přece jen jiné - Zelený čtvrtek, Velký 
pátek a Bílá sobota jim nic neříkají - mají jen 
Eastern Sunday – Velikonoční neděli.
9. 4. 2012

Motel bez snídaně. Cestou jsem koupil ně-
jaký sendvič a zjistil jsem, že espaňos jedí 
sendviče s hromadou různých drobných kousků 
masa a zelenin rukama. Když jsem chtěl aspoň 
vidličku, buď ji vůbec neměli, nebo vyštrachali 
nějakou jedinou umělohmotnou a tu jsem musel 

vrátit. Pak jsem jel dál podle itineráře a pomalu 
se dostával severním směrem do hor. Bohužel 
asi po 10 mílích stoupání cesta končila v Lyttle 
Creek (píše se skutečně Lyttle) v lese. V hospo-
dě Scotland jsem si u dvou babek, jako vystři-
žených z westernu, dal budweisera a nevěděl co 
teď. Zpět do L. A. se mi jet nechtělo. Byly tam 
sice lesní "cesty" s názvy jako v itineráři, ale 
v mapě, kterou jsem si ráno koupil, jsem sice 
našel normální silnice se stejnými názvy, ale 
úplně jinde, až za horským hřbetem. Čili celý 
mapový google spolu s GPS je obyčejný ne-
myslící tupec.Tak jsem se vydal po šikmé lesní 
cestě plné kamení, příčných výmolů a bylo mi 
jasné, že v lese zatmím. A ejhle, mým směrem 
se šplhá terénní pick up, mávnu a už nakládám 
kolo na korbu. Řidič (asi šedesátník), dvě star-
ší ženy a malá vnučka, která hned na mne ne-
směle dorážela a chtěla dělat švandu. Jízda jak 
při rallye, přes hory doly a nakonec po asfaltce 
do Victorville. Asi  20 mil. Tam mne zavezli 
do kempu a odjeli. Ubytoval jsem se, osprcho-
val, v samoobsluze koupil něco k jídlu a šel pod 
stromy ke stolu s lavičkou. Jak tam to mé kolo 
stojí, něco mi na něm nehraje. Ano, chybí pravá 
brašna (s nářadím,  papíry, ale nikterak důle-
žitými, nabíječkami, českým mobilem a ná-
hradními  díly na kolo). Tak to je tedy do tře-
tice (zapomenutý nosič, krádež), mělo by to už 
být vybráno. Usoudil jsem, že když kolo leželo 
na pravém boku na korbě, kde byl žebřík a ně-
jaké další věci, při vykládání se brašna vyhákla 
z nosiče a zůstala na korbě auta. Při předchozích 
cestách jsem od té doby, co jsem ve Španělsku 
patou brašnu vykopl a ta spadla na cestu, brašny 
vždy přes nosič svazoval, ale teď jsem to pod-
cenil a neudělal to. Po dosavadních zážitcích 
s Američany jsem si byl jistý, že mi ji přivezou, 
ale nemohl jsem předpokládat, zda to zjistí, než 
z kempu odjedu. Třeba půjdou spát a všimnou si 
toho až v poledne.Neměl jsem na ně žádný kon-
takt. Šel jsem se ještě umýt a najednou slyším, 
jak do kempu vjíždí auto a pak zastavuje. Vyšel 
jsem z umyvárny a skutečně - oni jsou tady! 
Takže Američané nezklamali. Dnes 34 mil.

10. 4. 2012
Ráno vyjíždím s větrem v zádech čtyřicít-

kou přes Barstow, kde se informuji u policisty 
původem z Francie na další obydlené místo. 
Je jím Newburry Springs, kde má být kemp. 
Po obou stranách silnice už je jen Mohavská 
(Mojave) poušť a za mnou v dáli pomalu mizí 
zasněžený masiv Sierry Nevady. Poušť je dost 
děsivá, ve srovnání s ní byla Negevská poušť 
v Izraeli trochu větší pískovnou. Průjezd jí bude 
nejméně 200 km dlouhý. Ještě že občas proje-
de auto a souběžně se silnicí vede dvoukolejná 
transkontinentální železnice, po které už nejez-
dí žádné osobní vlaky, nádraží jsou zrušena, 
a jezdí po ní jen fascinující nákladní vlaky až 
se 150 vagóny naloženými kontejnery a tažené 
někdy i šesti motorovými lokomotivami. Trať 
je položena výhradně na dřevěných pražcích, 
které se pak po výměně prodávají v hypermar-
ketech typu Hornbach. Vlaky mne svým houká-
ním budou provázet po většinu cesty, až téměř 
k Mississippi. Je to pochopitelné, protože stavi-
telé silniční i železniční trasy využili trasy nej-
snadnějšího průchodu vnitrozemím kontinentu.

Už je na obzoru Newburry Springs, když 
z vedlejší cesty vyjíždí auto, zastavuje,v něm 
starší muž a žena, kteří mne zvou domů. Jedu 
asi půl míle za nimi, mají usedlost s jezerem 
a ostrovem, ale dost nepořádek, já vytahuji svůj 
chléb a sýr, on nakonec přináší obrovskou šun-
ku, pivo. Oni ale pivo nepijí a pocucují ze spe-
ciálních flašek čistou whisky. Brzy je to poznat. 
Pak ještě přijde soused, který sloužil v Manhe-
imu, chce se ukázat s němčinou, ale nějak už to 
vyšumělo. Ale měl přehled. Hostitel má 63 let, 
ona mladší. Když na chvíli odjel, povídali jsme, 
a když vyšlo najevo, že jsem pracoval v oboru 
computer hardware, vyděsila se, protože její 
předchozí muž byl stejné profese. Takže ne-
vím, co byl zač. Ale jejich vnuk měl právě 1celý 
týden. Asi to dnes slavili, ale spíš to nebyl ten 
pravý důvod k popíjení. Řekl jsem, že budu spát 
venku na koberci na dřevěné verandě. Moc mne 
nepřemlouvali. Situace se jim pomalu vymyka-
la z rukou, on už jen mumlal, ona chodila nakři-
vo bokem dopředu a pořád mne chtěla objímat 
a loučit se na dobrou noc. Byl jsem rád, když 
jsem venku zalezl do spacáku a zavládlo ticho 
pouště. Dnes 64 mil.
11. 4. 2012

Ráno byl hostitel už fit, uvařil kávu, udělal 
šunku s vejci, ona těsně před mým odjezdem při-
šla rozespalá v županu a opět se chtěla objímat 
a loučit. Na rozloučenou jsem dostal obrovskou 
cibuli, asi na základě dojmu, který jsem udělal, 
když jsem se večer vytasil se svou obdobnou ci-
bulí, kterou jsem celou snědl. Pak mne hostitel 
odvezl i s kolem pískovou cestou, po které se 
na kole jet nedalo, na Route 66 a už jsem šlapal. 
Zpočátku to fičelo, pak byl ale povrch stále roz-
praskanější a posetý výmoly. Některé staré úse-
ky Route 66 jsou už asi neudržované. Auto pro-
jelo tak jednou za půl hodiny. Po 20 mílích mne 
už tak bolela zápěstí a ramena, že na 30. míli 
jsem v Ludlow, prvním lidském sídle toho dne, 
zastavil na oběd. Jsem stále v Mohavské pouš-
ti, vezu s sebou asi 3 litry vody a jídlo a lidská 
sídla (Amboy, Chambless, Goffs) jsou od sebe 
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vzdálena desítky mílí, obvykle jsou to jen ben-
zinky s nějakou restaurací, motel žádný. Před 
Needles jsem u jedné takové zastavil na oběd, 
ale právě platil a odcházel starší muž a ptal se 
mne, odkud jsem a kam jedu. Když jsem mu 
řekl, že jedu do Needles, nabídl mi svezení. 
Uvítal jsem to, protože už jsem necítil zápěs-
tí. Ale sedadla v autě měl obsazena, takže jsem 
musel sedět s kolem na korbě jeho pick-upu. Jel 
jak ďas, byl jsem dost promrzlý. V Needles jsem 
si dal oběd v solidní restauraci s příbory a pak 
napsal mail v motelu s recepčním bez horních 
i dolních předních zubů. Ze zbývajících měl jen 
olámané zbytky. A neholil a nestříhal se už také 
dlouho. I později jsem na pláních Středozápadu 
potkal dost lidí, kteří asi nikdy neviděli zubaře. 
Trochu se to vymyká vžitému obrazu Američa-
nů s dokonalým bělostným chrupem.
12. 4. 2012

Takže z Needles jsem vyrazil po dálnici 
(stále delší a delší úseky R66 vedou po bez-
pečně široké, i když někdy dost špinavé kraj-
nici highway, kam normálně kola nesmějí, ale 
po krajnici jet mohou). Trochu jsem podlehl 
nesmyslnému značení 66 a dojel do továrny. 
Tam mne slušně a přátelsky zastavil pracov-
ník, kterého v dětství učil učitel, jenž přišel 
v padesátých letech z Čech a jmenoval se Ni-
mis (asi Nimiš). Pak už jsem přejel most přes 
řeku Colorado, širokou jen asi jako Labe nebo 

Vltava na dolním toku - a to už má tato řeka 
dokonce za sebou Grand Canyon – a byl jsem 
v Arizoně. Začal jsem stoupat do plochou ma-
lých (v americkém měřítku), ale nejmalebněj-
ších hor Arizony zvaných Black Mountains 
směrem k městečku Oatman. Mimo jiné jsem 
projížděl úsekem, kterým se vždy Route 66 pre-
zentuje na různých obrázcích. Nádherné hory, 
rázovité, kdysi zlatokopecké městečko s oslíky 
volně se procházejícími po jeho uličkách, ale to 
převýšení! Nahoru, dolů, pořad kolem věnec 
hor a nikde žádný průsmyk. Nakonec se silnice 
serpentinami vyškrábe na Sitgreaves Pas, 3550 
stop n.m, nic moc. Ale dostat se tam! Pak sjezd 
do Kingmanu. Celkem dnes 70 mil. Na před-
městí, když jsem nasazoval světla, protože se 
už stmívalo, zastavil opět pickup s velmi sym-

patickým mladíkem a odvezl mne do centra (asi 
4 míe) k motelu Six.
13. 4. 2012

Ochladilo se a ráno vyrážím s cílem Selig-
man.Celkem nudná cesta rovinou po cestě na-
tažené od obzoru k obzoru. Asi po 60 mílích 
mi bylo jasné, že opět zatmím, tak jsem zamá-
val a první malý pickup už brzdil 
u krajnice. Jely v něm dvě ženy 
středního věku, opět kolo na korbu 
a za ním i já, protože uvnitř opět 
nebylo místo. Po pár mílích jsem 
v Seligmanu, objel jsem pár motelů 
a usadil se v jednom, spravovaném 
indickou rodinou. Na pokoji stan-
dard: chladnička, mikrovlnnka.
14. 4. 2012

Ráno při pohledu z okna jsem 
zděšen. Venku leží asi 15 cm sně-
hu (předpověď říkala, že to bu-
dou 4 palce). Naštěstí je silnice už 
uklizená, mokrá. Indka říkala, že 
v noci byla sněhová bouře, ale já 
jsem nic neslyšel. Vzal jsem tříčtvrťové kalho-
ty,  bundu goretexku a vyjel. Zpočátku se jelo 
dobře, s větrem, i slunko jako by se chtělo uká-
zat. Padaly velké vločky. Jak jsem stoupal, za-
čalo přituhovat. 

Husté sněhové krupky v silném větru pícha-
ly to obličeje, až nastala 
sněhová smršť. Musel jsem 
v závětří za kopcem zasta-
vit, abych si oblékl další 
spodky, další 2 mikiny, ale 
mezitím jsem měl rukávy 
bundy plné sněhu, naštěstí 
netál, takže se nic nena-
močilo. Je s rukama a no-
hama byl trochu problém. 
Napočítal jsem jen sedm 
ponožek (kusů), takže jsem 
na každou nohu natáhl dvě, 
další dvě na ruce (dost ne-
pohodlné, moc nehřejí, lep-
ší by byly palčáky, ale měl 
jsem jen cyklorukavice bez 
prstů) a poslední ponožka 
byla v rezervě pro nějakou 

nepárovou část těla. Postupně šla teplota dolů, 
vodu z flašky (cítil jsem, že málo piju) jsem mu-
sel při každém doušku v puse ohřát a posléze se 
v láhvi stejně udělala ledová tříšť.

Každou chvíli jsem musel zastavit a kroužit 
rukama, abych dostal do prstů krev. I přehazo-
vat jsem musel celou dlaní. Boty jsou kupodivu 
kvalitní. Nepromočily se úplně a dost chránily 
před zimou. A pak v motelu bleskově uschly, 
takže jsem mohl jít na večeři. Ale návleky by se 
hodily.Tak jsem za ten den na celkem 45 ujetých 
mílích vystoupal asi z 800 metrů do výše asi 
2200 m.n.m., přesně 6762 stop, jak je na tabuli 
u vjezdu do městečka Williams uvedeno. Nej-
větší stoupání a největší zima byla na posled-
ních 17 mílích. Stočil jsem k prvnímu motelu. 
Tam jsem hned pod strop natáhl modrou šňůru 

a vše rozvěsil k sušení. Topení tu fungovalo 
tak, že okýnkem ve stropě uprostřed místnosti 
foukal horký vzduch. Vše rychle uschlo. A pak 
jsem vyrazil si koupit lístek na vlak ke Grand 
Canyonu a vydatnou večeři: smažené kuře a po-
lévku za pouhých 13 $.
15. 4. 2012

Dnes jedu vlakem na Grand Canyon. Je 
to 65 mil, cesta trvá 2 hod. 15 min. Vánice je 
minulostí, prosvítá sluníčko. Už na nádraží je 

inscenována přestřelka kovbojů se zákrokem 
šerifa, ve vlaku má průvodčí stále nějaký pro-
gram. Pak přijde harmonikářka, a když zahraje 
Roll out the barrels, tak jsem na ni kývnul a řekl 
jí, kdo to složil a jaký je původní název (Škoda 
lásky od Josefa Vejvody). Dala to na vědomí ce-
lému vagónu. 

Ale tady to všichni znají jako neoficiální 
hymnu 2. světové války. A zpívali to i Němci 
(Rosamunda)! A zase kvizy a soutěže, cestu-
jící se nadšeně zapojovali, jen já (mé znalosti 
hovorové angličtiny přece jen na místní dialekt 
a různá místní pojmenování domorodcům noto-
ricky známých věcí nestačily) a jeden Japonec 
jsme mohli leda zatleskat. Ke Canyonu jsme 
dojeli v 11:45. Je to skutečně dechberoucí pří-
rodní jev. Nedá se to popisovat, musí se to dílo 
přírody staré téměř dvě miliardy let vidět. Vi-
děl jsem i začátek trailu (cesty) dolů do kaňonu, 
ale na sestup by bylo třeba nejméně dvou dnů 
a důkladnější přípravy. Jen mi trochu chybělo, 
že jsem v té změti menších kaňonů a nejrozma-
nitějších skal neviděl řeku Colorado. Po celý 
den již bylo slunečno, jen ostrůvky včerejšího 
sněhu zářící v průzračném vzduchu dvouapůl-
tisícové nadmořské výšky připomínaly včerejší 
rozmar počasí. Zpáteční cesta v podobném sty-
lu, i s „přepadením“ expresu lupiči. Jen aby se 
cestující nenudili. Tento den byl bez cyklistiky.

Miroslav Hrdina

Na kole po route 66... 

Pohled do Grand Canyonu.

  Pacient u lékaře
 Po vyšetření: „Co mi je, pane doktore?“ 
„Nic! Jste línej jako veš!“ 
„A můžete to napsat latinsky, abych to mohl 
ukázat manželce?“
  Policista:

„Tvrdíte, že manželka po vás hodila židli?“ 
„Ano.“ 
„ A proč jste utekl?“ 
„ Protože se divně zadívala na kredenc!“

Bohumil Lehen

vtIPy

V horách Black Mountains v Arizoně.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí připra-
vilo pro občany tzv. sKartu (kartu sociálních 
systémů), která bude sloužit k novému způsobu 
výplaty nepojistných dávek a dávek z oblas-
ti stání politiky zaměstnanosti. Především se 
jedná o tyto dávky:
▪  rodičovský příspěvek
▪  přídavek na dítě
▪  příspěvek na bydlení
▪  podpora v nezaměstnanosti
▪  dávky pomoci v hmotné nouzi
▪  dávky pro osoby se zdravotním postižením

Upozorňuji, že sKarta není prozatím urče-
na pro výplaty důchodů a nemocenské. Dáv-
ky, které byly dosud vypláceny třemi různými 
platebními způsoby (hotovostně, poštovní pou-
kázkou a bezhotovostně) začnou být postupně 
vypláceny právě prostřednictvím sKarty. Karty 
budou ve dvou variantách – základní a speci-
ální. Speciální karta bude zároveň sloužit jako 
průkaz TP, ZTP či ZTP/P. sKarty budou dis-

tribuovány v průběhu celého druhého pololetí 
roku. Klient, pro něhož bude sKarta na úřadu 
práce připravena, bude o tomto zpraven pí-
semně s dostatečným předstihem. První dopis 
s výzvou k převzetí karty zašle Úřad práce 
příjemci dávky obyčejně. Pokud na něj klient 
nezareaguje do tří týdnů, bude mu zaslán do-
poručený dopis do vlastních rukou. Pokud ani 
v tomto případě nedojde k doručení, nebo klient 
nezareaguje, bude příslušné kontaktní praco-
viště Úřadu práce aktivně klienta vyhledávat. 
Pokud bude u klienta zjištěna objektivní příči-
na nemožnosti vyzvednout si sKartu, pak bude 
zvolen způsob pro osobu nejvhodnější, tj. opa-
trovník, zmocněnec, předání sKarty v místě, 
kde klient pobývá atd. Úřad práce má povinnost 
předat informace o podmínkách použití sKarty 
a příručku s návodem, jak kartu využívat. 

Informace, které jsem uvedla v tomto člán-
ku, jsou z oficiálních zdrojů MPSV a ÚP. Jakým 
způsobem nakonec zavedení tohoto systému 

proběhne v praxi, nelze zatím předvídat. Osob-
ně bych si přála, aby tato  novinka Ministerstva 
práce a sociálních věcí byla občanům ku pro-
spěchu a nevedla například ke zneužívání karet, 
či  nechtěným nákladům vynaloženým v sou-
vislosti se ztrátou sKarty (240,- Kč). V nepo-
slední řadě bych ráda upozornila na skutečnost, 
že karta je vázána na klasický sazebník České 
spořitelny, a. s. Nejbližší bankomat České spo-
řitelny, a. s. je umístěn v Hypermarketu Globus 
na Opavské ulici. Peněžní prostředky z sKarty 
je samozřejmě také možno vybírat v jiných ban-
komatech, avšak za větší poplatek. Pokud bu-
dete mít zájem dovědět se o sKartách více, pak 
využijte následující kontakty.
Kontaktní centrum pro sKartu:
tel.: 800 752 782, email: csas@csas.cz
www.skontakt.cz

Zuzana Baierová Petrášová, 
úsek sociální, přestupků a hřbitova

Vážení občané – jubilanti,
každoročně na podzim se scházejí jubilanti 

ke společnému posezení v Domě dětí a mládeže 
a troufám si říct, že se všichni sedmdesátníci, 
pětasedmdesátníci, osmdesátníci a všichni star-
ší osmdesáti let na společná setkání vždy těší.

Každoročně také všichni tito jubilanti do-
stávali pozvánky. Letos tomu tak bohužel ne-
může být: dle zákona o ochraně osobních údajů 
(101/2000 Sb.) mohou pracovníci s osobními 

údaji pracovat jen tehdy, udělí-li jim daná osoba 
k tomuto úkonu souhlas (§ 5 odst. 2 zákona). 
Z tohoto důvodu připravily pracovnice úřadu 
materiál nazvaný SOUHLAS se zpracováním 
osobních údajů, otištěný i v tomto Plesu, po je-
hož vystřižení, vyplnění a dodání na úřad bys-
te potvrdili svůj souhlas s přístupem k vašim 
osobním údajům, což organizátorům setkání 
usnadní jeho přípravu (zajištění prostoru, ná-
kup dárků, občerstvení).

Protože si myslím, že mnozí z vás by měli 
problém s doručením tohoto souhlasu, nebo 
byste mohli i na to zapomenout, volím tuto ne-

obvyklou, ale věřím, že účinnou formu pozvání 
na setkání s jubilanty:

ZvEmE vŠECHNy juBILANty
sedmdesátníky, pětasedmdesátníky, 

osmdesátníky a všechny starší 
osmdesáti let na setkání s jubilanty

do Domu dětí a mládeže v Plesné 
14. listopadu 2012 v 15,30 hodin.

Věřím, že se všichni sejdeme, a těším se 
na vás. Za kulturní komisi Vaše

Šárka Hrdinová, 
letos také jubilantka

Plesná
Dobroslavická 83/8 
725 27  Ostrava-Plesná

SOUHLAS
dle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění poz-
dějších předpisů, se zpracováním osobních údajů (dále jen ,,zákon 
o ochraně osobních údajů“) a zasláním pozvánky na akci „setkání 
jubilantů“.

Jméno a příjmení .........................................................................................
Datum narození ...........................................................................................
Adresa trvalého pobytu ..............................................................................
Doručovací cesta .........................................................................................

Setkání jubilantů je určeno občanům, kteří mají trvalý pobyt 
v městském obvodu Plesná a v letošním roce oslaví 70, 75, 80 
a více let.

Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů za účelem zorganizování obřadu „setkání jubilantů“ v rozsahu 
nezbytně nutném a za účelem zaslání pozvánky na tento obřad.

Souhlas je dáván statutárnímu městu Ostrava-městskému obvo-
du Plesná, a to pouze na dobu před a během obřadu „setkání jubi-

lantů“. Dále beru na vědomí a souhlasím s tím, že získané osobní 
údaje budou zpracovávány pouze zaměstnanci statutárního města 
Ostravy, kteří jsou pracovně zařazeni do Úřadu městského obvodu 
Plesná, a to jen způsobem, který dovoluje platná právní úprava.

Souhlasím s tím, že jakmile pomine účel, pro nějž je souhlas udě-
len, budou shromážděné a zpracované údaje, jakož i tento písemný 
souhlas, týkající se akce „setkání jubilantů“, zničeny a skartovány 
dle předpisů statutárního města Ostrava-městského obvodu Plesná 
a zákonné úpravy.

Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a 
ve smyslu ust. §11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů 
o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpraco-
vány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu 
mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto 
informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl/a informován/a 
o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních úda-
jů, jakož i o dalších právech stanovených v §21 zákona o ochraně 
osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a ve smyslu §11 odst. 2 zákona 
o ochraně osobních údajů o tom, zda je poskytnutí osobního údaje 
povinné či dobrovolné. A potvrzuji, že poskytuji tyto osobní údaje 
povinné zcela dobrovolně.

Datum………………………      Podpis………………………

Informace o kartě sociálních systémů

Setkání jubilantů

Informace z úřadu
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tErmíN uZávěrKy PLESA

Uzávěrka dalšího čísla 
Plesa je 29. listopadu 2012

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 29. 11. 2012

Tak jako na jaře letošního 
roku, nabízí WR  KOMINIC-
TVÍ ve spolupráci s Úřadem 
Mob Plesná HROMADnÉ 
ČiŠTĚní a kontrolu komínů 
v souladu s nařízením vlády 
č. 91/2010 Sb. Oproti indivi-
duální objednávce je celko-

vá cena nižší, konkrétně:
▪  vystavení kontrolní zprávy (u plynu i pevných 

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

V případě více než jednoho průduchu se 
cena kontrolní zprávy snižuje na Kč 300,- 
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. Takto učiňte do 8. říj-

na 2012. Kominictví s Vámi dohodne vhodný 
termín.

Tato akce nemá žádnou spojitost s nabídkou 
kominictví LOLEK, které si před časem ob-
jednalo běžné komerční hlášení na své služby 
u ÚMOb Plesná. V této souvislosti Vás chceme 
informovat, že Úřad Městského Obvodu a ani 
samospráva nenese žádnou zodpovědnost za to, 
že si mnohé firmy sjednají s občany nějaké služ-
by, např. čištění komínů a  následně tuto službu 
neprovedou. ÚMOb pouze provede na žádost 
firmy a za poplatek hlášení, a pokud firma neu-
činí, co slíbila, pak se jedná o hrubou nesolid-
nost firmy, ale ÚMOb nemá na této situaci žád-
ný podíl, ani organizační, ani žádný jiný. Tolik 
na vysvětlenou. Děkuji za pochopení.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Vážení rodiče,

Dle zákona 
o ochraně osobních 
údajů č. 101/2000 
Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, není 
možné, aby kdokoli 
zpracovával Vaše 

osobní údaje bez Vašeho souhlasu, s výjim-
kou situací uvedených v zákoně, mezi něž však 
nespadají akce městského obvodu, jako např. 
Vítání občánků. Proto Vám ÚMOb Ostrava-

Plesná nemůže zaslat pozvánku na tradiční 
každoroční akci „Vítání občánků“, pokud 
dříve nebudete souhlasit s tím, že pracovníci 
úřadu při vytvoření pozvánky budou pracovat 
s Vašimi osobními údaji.

Obracíme se proto na všechny rodiče, jimž 
se v roce 2012 a ke konci roku 2011 narodilo 
dítě, aby vyplnili přiložený souhlas a doručili 
ho na úřad, nebo se na úřad dostavili k podpisu 
souhlasu.

Konkrétní údaje o konání „Vítání občánků“ 
obdržíte po podepsání souhlasu formou po-
zvánky z Úřadu Mob Ostrava-Plesná. Děkuji.

Hana Radková, 
tajemnice ÚMob Plesná 

Plesná
Dobroslavická 83/8 
725 27  Ostrava-Plesná

SOUHLAS
Dle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění poz-
dějších předpisů, se zpracováním osobních údajů dále jen ,,zákon 
o ochraně osobních údajů“) a zasláním pozvánky na akci „Vítání 
občánků“.

Jméno a příjmení rodičů .............................................................................
Jméno a příjmení dítěte ..............................................................................
Datum narození dítěte ................................................................................
Adresa trvalého pobytu ..............................................................................
Doručovací cesta .........................................................................................

Vítání občánků je určeno rodičům, kteří mají trvalý pobyt 
v městském obvodu Plesná a v posledním čtvrtletí loňského roku 
nebo v roce letošním se jim narodilo dítě.

Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů 
mých a mého dítěte za účelem zorganizování obřadu „Vítání ob-
čánků“ v rozsahu nezbytně nutném  a za účelem zaslání pozvánky 
na tento obřad.

Souhlas je dáván statutárnímu městu Ostrava-městskému ob-

vodu Plesná, a to pouze na dobu před a během obřadu „vítání ob-
čánků“. Dále beru na vědomí a souhlasím s tím, že získané osobní 
údaje budou zpracovávány pouze zaměstnanci statutárního města 
Ostravy, kteří jsou pracovně zařazeni do Úřadu městského obvodu 
Plesná, a to jen způsobem, který dovoluje platná právní úprava.

Souhlasím s tím, že jakmile pomine účel, pro nějž je souhlas udě-
len, budou shromážděné a zpracované údaje, jakož i tento písemný 
souhlas, týkající se akce „vítání občánků“, zničeny a skartovány dle 
předpisů statutárního města Ostrava-městského obvodu Plesná a zá-
konné úpravy.

Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a 
ve smyslu ust. §11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů 
o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpraco-
vány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu 
mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto 
informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl/a informován/a 
o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních úda-
jů, jakož i o dalších právech stanovených v §21 zákona o ochraně 
osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a ve smyslu §11 odst. 2 zákona 
o ochraně osobních údajů o tom, zda je poskytnutí osobního údaje 
povinné, či dobrovolné. A potvrzuji, že poskytuji tyto osobní údaje  
zcela dobrovolně.

Datum………………………      Podpis………………………

čištění komínů

vítání občánků
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