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Rada se od počátku července do dnešního 
dne sešla celkem 5x a projednala 64 programo-
vých bodů. Byly to zejména tyto:

-  převody hrobů a nájemní smlouvy hrobů;
-  rozpočtové opatření, tzn. úprava rozpočtu 

Mob Plesná na r. 2013;
-  požadavky Mob Plesná do kapitálového 

rozpočtu města (v tomto vydání zpravoda-
je o těchto požadavcích píši na jiných mís-
tech);

-  přechod pro chodce v místě Plesná – Žiž-
kov;

-  námitky k předloženému návrhu územního 

plánu (územní plán pro Plesnou není měněn 
zásadním způsobem, pouze dílčí úpravy);

-  výběrové řízení na realizační firmu pro 
opravu chodníku na Žižkově a opravu povr-
chu komunikací v městském obvodě Plesná;

-  zadání projektu na opravu komunikace 
Na Milířích a dalších;

-  hodnocení auditu hospodaření Mob Plesná;
-  žádosti stavebníků o sjednání věcných bře-

men na inženýrské sítě, vjezdy k domům 
atd.;

- a další.
Jan Bochňák, 

starosta

Co projednávala rada

Prázdniny opět uběhly jako voda v hor-
ském potoce a začal další školní rok, tentokrát 
s číslem 2013/2014. Naše školka opět ožila dět-
skými hlasy, většinou radostnými a veselými. 
První dny se objevily i nějaké slzičky, ale ty 
naštěstí nevydržely na dětských tvářích dlou-
ho. Děti se po dvou měsících vítaly, vyprávěly 
zážitky z prázdnin a seznamovaly se s novými 
kamarády. Počasí nám přálo, proto jsme moh-
li trávit hodně času na školní zahradě. A jaký 
vlastně bude tento školní rok ?

Hned v září začíná plavecký kurz, kterého 
se zúčastní asi sedmnáct dětí. Navštíví nás ma-
ňáskové divadlo a také připravujeme zábavné 
odpoledne plné her a soutěží na školní zahra-
dě. Soutěžit budou nejen děti, ale i jejich rodiče 
a doufáme, že se všichni dobře pobaví. V říjnu 
plánujeme výlet do mořského akvária v Cho-

těbuzi a možná se podíváme i do archeoparku. 
Předškolní děti se chystají navštívit stanici pří-

rodovědců v Porubě a na konci měsíce uspořá-
dáme další akci pro rodiče s dětmi. Tentokrát 
to bude hravé tvoření z přírodnin. V prosto-
rách mateřské školy také proběhne už tradiční 
bazárek dětského oblečení.

V listopadu zhlédneme další divadelní 
představení ve školce, v prosinci už navští-
víme Divadlo loutek v Ostravě. Na listopad 
také plánujeme další akci rodičů s dětmi, co to 
bude, zatím neprozradíme. No a před vánoč-
ními svátky nesmí chybět mikulášská nadílka 
a posezení u stromečku. Také se sejdeme s ro-
diči a jejich dětmi při vánočním tvoření svícnů 
a ozdob na stromeček.

Zatím se tedy máme na co těšit, přejeme 
dětem i jejich rodičům, aby byli ve školce a se 
školkou spokojeni a aby školní rok proběhl 
v příjemné pohodě a spolupráci.

Kateřina Čepková

Mateřská škola po prázdninách
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Tak si zpívali na závěr večera v hospůdce 
Pod ořechem při loučení s létem členové klubu 
důchodců a jejich přátelé. Je to opravdu vhodná 
píseň pro ženy i muže seniorské věkové kate-
gorie. Nezávisle na věku jsme se ale dobře po-
bavili, zazpívali si i zatančili. Vždyť nám hrála 
živá, jak se teď říká, kapela. Večer tak byl vyvr-
cholením řady aktivit, které výbor pro své členy 
připravil a kterých se členové rádi zúčastňují.

 K těm aktivitám patří především cestová-
ní. Letos v dubnu jsme strávili čtyři dny v ma-
ďarském Mezökövesdi. Většina účastníků vy-
užívala především léčebné vlastnosti termální 
vody ve vnitřních i venkovních bazénech. Ale 
byly tam také sauny, solná jeskyně, masáže atd. 
Počasí přálo, jídlo bylo výborné, klid, pohoda, 
opravdu si každý mohl odpočinout.

Zato na červnovém třídenním zájezdu 
na jižní Moravu a do Bratislavy si výletníci 
moc neodpočinuli. Viděli však kus jižní Mo-
ravy: Lednici, Valtice, Velké Bílovice, Plže, 
Modrou, Velehrad. Také jezdili turistickým 
vláčkem po Bratislavě, byli na Děvíně, zažili 
piknik na břehu řeky Moravy, v Modré se dí-
vali ze dna rybníka na vodu a ryby nad hlavou. 
Pro velkou vodu nemohli výletníci absolvovat 
plavbu po řece Moravě, ale večery strávili v pří-
jemném prostředí vinného sklípku. Zajímavý 
a sympatický program!

Cílem jednodenního zářijového zájezdu 
po našem kraji byla automobilka Hyundai v No-
šovicích. Obrovské haly vybudované na dvou 
stech hektarech, automatizovaná výroba sou-
částí, finální montáž aut světové třídy. Velký 
zážitek! Všichni se rádi vozíme v autech, ale při 
pohledu na naše dálnice, silnice, ulice a provoz 
na nich, na parkoviště a mnohde i chodníky nás 
začne děsit představa, že jednou už pro lidi ne-
bude na zemi místo. Část osazenstva autobusu 
zajela na prohlídku včelařského muzea v Chle-
bovicích. Včelám fandíme všichni bez rozdílu, 
jsou pro nás symbolem ušlechtilé píle; rádi za-
pomeneme, že i ony mohou být nebezpečné.

Ve firmě Marlenka jsme si pochvalovali chuť 
cukrářských výrobků, ale strach z kalorií a ce-
nové úrovně dobrot nás zase ve chválení tro-
chu mírnil. Velmi nám pak prospěla procházka 
hukvaldskou oborou, kde jsme se pozdravili 
s liškou Bystrouškou, pak prohlídka mlýna 
v Kozlovicích a tamější pivo. V Brušperku jsme 
si ještě dali zmrzlinu, prošli se po náměstí a za-
mířili domů do Plesné.

Cestování není jediný bod činnosti našeho 
klubu a také jsme s ním letos ještě neskončili. 
Ale o tom zase příště.

M. Wiedermanová, 
Klub důchodců v Plesné

Už mi, lásko, není dvacet let

Loučíme se s létem ve víru tance (členové klubu 
a přátelé).

Dobrý den, Bystrouško (p. Tvrdý, p. Hrubá, p. Chy-
la, p. Drkošová, p. Wiederman).

Paní Vydrová loví záběry na Mlýně v Kozlovicích.

Jedeme do Maďarska (zleva p. Vydrová, p. Bajger, 
p. Kusynová, p. Bajgerová).

Piknik na břehu Moravy (p. Antoš, p. Klímek, 
p. Kučerová).

I v Plesné hasiči soutěží
Hasiči z Plesné pořádali 22. 6. 2013 hasičské 

závody. Ráno to byla družstva mladých hasičů 
,,ukončení Ostravské ligy“, kde se zúčastnilo 
celkem 29 družstev.

Nakonec si naše mladší družstvo vybojova-
lo 3. místo ze 13 družstev a starší žáci obsadili 
1. místo ze 16 družstev.

Odpoledne se sjela družstva okolních sborů 
na soutěž mužů a žen ,,O putovní pohár Memo-
riálu Jaroslava Antoše.“

Celkem odběhlo 25 družstev a naše druž-
stvo mužů vyhrálo 3. místo, naše ženy byly 
na 1. místě.

Aby toho nebylo málo, ještě jsme měli ha-
sičské závody veteránů a noční hasičské závody 
mužů a žen 14. 9. 2013.

Tím bychom chtěli poděkovat občanům, 
že byli tolerantní při rušení nočního klidu 
v obci.

Za SDH Benková Jana,
jednatelka sboru

Informace pro členy sboru
Výbor sboru dobrovolných hasičů zve své čle-

ny na sobotu 23. 11. 2013 od 16 hodin do Domu 
dětí a mládeže na VÝROČNÍ VALNOU HRO-
MADU.

Sběr kovového šrotu
Podzimní sběr kovového šrotu provedou 

místní hasiči v sobotu 19. 10. 2013 v dopoledních 
hodinách po celé naší obci.

Prosíme občany, mají-li nějaký nepotřebný 
kovový šrot, aby ho nachystali před svá obydlí 
v den sběru.

Plesenští hasiči

Mladí hasiči. Muži hasiči.
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Dotační program 
Nová zelená úsporám 
nabídne majitelům ro-
dinných domů mož-
nost získání dotací 
na výměnu starého 
kotle na tuhá paliva 
za moderní plynový 

kotel. Ten ale musí splňovat určité technické 
parametry.

Dotaci, byť menší, lze získat, aniž by byl celý 
dům zateplen.

,,Program Nová zelená úsporám nyní pod-
poruje také plynové kotle, na které bude možné 
získat dotaci ve výši 15 tisíc korun. Musí však 
jít o plynový kondenzační kotel a uživatelé si 
jej musí koupit pouze u schváleného dodavatele, 
který také s vyřízením dotace může pomoci.“

Nepodceňujte výběr správného kotle.
Cílem programu Nová zelená úsporám je 

podpora co nejúspornějších technologií, proto 
jsou také dotace poskytovány pouze na kotle 
s kondenzační technologií ohřevu. Takový kotel 
je sice o něco dražší než běžný plynový kotel, 
má ale nejúspornější provoz.

,,Porovnáme-li ekonomiku provozu starého 
plynového kotle a moderního kondenzačního 
kotle, náklady na nové zařízení se vrátí v hori-
zontu pěti až šesti let.Využití této dotace návrat-
nost sníží i na polovinu.“ 

Kondenzační plynové kotle dosahují úspor-
ného provozu díky využití kondenzačního tepla 
ze spalin. Jejich účinnost je až 109 %.

Pozor na parametry otopné soustavy.
Kondenzační plynové kotle mají velmi 

úsporný provoz. Aby však takové zařízení pra-
covalo v optimálním 
ekonomickém režimu, 
musí se pro ně přizpů-
sobit celá otopná sou-
stava. 

Kondenzační kotle 
optimálně pracují s niž-

ší teplotou otopné vody a menším teplotním 

spádem. Tomu by měla odpovídat hlavně otop-
ná tělesa. Pro nejúspornější provoz je důležitá 
také ekvitermní regulace, která kotli umožňuje 
řídit vytápění přesně podle venkovní teploty. 
Kotel však musí být na použití ekvitermní re-
gulace připraven.

O dotace bude nebo už i teď je velký zájem – 
pozor na termíny podání žádostí.

Na spuštění dotačního programu Nová zele-
ná úsporám se poměrně dlouho čekalo, a mno-
ho domácností proto investice do zateplení 
a modernizace vytápění odkládalo. Lze tedy 
předpokládat, že o dotace je velký zájem, a žá-
dost proto bude nutné podat co nejrychleji.

Na dotace je navíc zatím vyčleněn menší 
objem finančních prostředků, než se očekávalo.

Elektronický příjem žádostí o dotace byl 
spuštěn 18. srpna 2013 v deset hodin dopoled-
ne a ukončen bude po vyčerpání alokovaných 
finančních prostředků, nejpozději však 29. 11. 
2013.

Dotaci lze také získat na tepelné čerpadlo, 
krbová kamna či kotel na pelety.

Kotle na pevná paliva musí splňovat přísné 
emisní normy, což již bylo uveřejněno v infor-
mačním zpravodaji PLESO č. 2. Kotle musí být 
taktéž zapojeny do systému s akumulačním 
zásobníkem. U tepelných čerpadel je pak poža-
dován určitý minimální topný faktor, například 
tepelné čerpadlo vzduch-voda musí mít mini-
mální topný faktor 3,1.

Na pořízení tepelného čerpadla lze získat 
dotaci ve výši až 80 000 Kč .

Abyste získali dotaci na kotel či tepelné čer-
padlo, nemusíte nutně dům zateplovat. Dům 
však nesmí přesahovat měrnou roční spotřebu 
tepla na vytápění 150 kWh/m2/rok.

Pokud však zateplení pláště domu provedete, 
budete moci získat o něco vyšší dotaci na mo-
dernizaci zateplení.

Informace o dotacích naleznete například 
na portálu programu Nová zelená úsporám 
na adrese: www.nzu2013.cz

Pavel Martiník

Jak získat dotaci na plynový kotel 
v rámci programu Nová zelená úsporám Výlet mladých hasičů

Ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2013 byli naši mladí 
hasiči na třídenním výletě v Kunčicích pod On-
dřejníkem, zúčastnilo se ho 15 mladých hasičů.

V pátek po příjezdu na chatu byla večeře, 
pak jsme se ubytovali a začaly hry na pokojích 
i venku.

V sobotu jsme navštívili Zbrašovské arago-
nitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou, prošli 
tamní park u lázní, následoval oběd v motores-
tu Vápenka.

Po dobrém obědě nás čekala vyjížďka 
na Pustevny a pěší túra až k soše Radegasta - 
boha slunce, války, hojnosti a úrody.

Po náročném výšlapu následovala večeře 
a pak menší branný závod a noční hry za po-
moci baterky, někteří překonávali svůj strach.

A přišla neděle, den odjezdu domů. Ani se 
nám nechtělo balit. Nedělní den jsme ukonči-
li dobrým obědem, zahráli různé hry na louce 
a hřišti a pak už nás čekala cesta domů.

Tento krásný výlet jsme si zasloužili svými 
dobrými výsledky v hasičském sportu, proto 
bychom chtěli poděkovat vedoucím a instrukto-
rům, kteří nás vedou.

Za SDH Benková Jana,
jednatelka sboru

Plesenští hasiči

V den 95. výročí vzniku samostat-
né československé republiky, tj. v pondělí 
28. 10. 2013 se u pomníku před mateřskou ško-
lou uskuteční vzpomínkové setkání občanů 
na tuto událost. Tato vzpomínka bude v 15:00 
hodin před školkou a posléze máte možnost 
chvíli posedět při dechové hudbě ve společen-
ské místnosti ve školce.

Přijďte vzpomenout na jeden z nejvýznam-
nějších okamžiků našeho státu.

Jan Bochňák, 
starosta

Vzpomínka 
na události 28. října 1918

Demonstrace na Václavském náměstí 28. 10. 1918
Tomáš Garrigue Masaryk "prezident Osvoboditel"
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„Podzimní bazárek“

MŠ Ostrava - Plesná

AKCE bude probíhat v MŠ O. - PLESNÁ, ul. Dobroslavická

středa 9. 10. 2013  příjem věcí 15.00 – 17.00
čtvrtek  10. 10. 2013 příjem věcí 14.00 – 16.00
pátek 11. 10. 2013 prodej 14.00 – 19.00
sobota 12. 10. 2013 prodej 9.00 – 16.00
   odběr věcí 17.00 – 18.00

PODMÍNKY prodeje vecí:
• 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 akorát 
odečteno 10%-15%,	které	bude	věnováno	MŠ.	Pokud	by	se	někomu	nepodařilo	nic	
prodat,	nic	neplatí,	o	nic	nepřichází!!

Dotazy k porádané akci ráda zodpoví:
•	 Pěchová	Marcela		tel.:	732	436	099,	e-mail:	pechova.marcela@seznam.cz	
•	 	nebo	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.	Proto	jsou	dobrovolnice	vítány!!	Pokud	máte	někdo	hračky,	

které	už	nepotřebujete,	věnujeme	dětskému	domovu.

Veškerý výdelek bude venován plesenské MŠ

zve všechny občany – nejen z Plesné, ale i z okolí na

Zde	můžete	nepotřebné věci 
po dětech	(0-15	let	„Sezóna 
podzim, zima“	–	oblečení,	boty,	
hračky,	sportovní	věci	…),	jak	
PRODAT,	tak	výhodně	KOUPIT.

Prodej	bude obohacen i o nové 
zboží	(ponožky	pánské,	dámské,	
dětské,	dětské	knihy	–	Librex,	nové	
dětské	oblečení).

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

Setkání jubilantů
Vážení občané – jubilanti,
každoročně na podzim se scházejí jubilanti ke společnému posezení v Domě dětí a mládeže. 
I Letos se zajisté všichni sedmdesátníci, pětasedmdesátníci, osmdesátníci a všichni starší 
osmdesáti let na společné setkání těší.

Zveme všechny jubilanty - sedmdesátníky, 
pětasedmdesátníky, osmdesátníky a všechny starší 
osmdesáti let na setkání s jubilanty do Domu dětí 
a mládeže v Plesné 6. listopadu 2013 v 15,30 hodin.
Věřím, že se všichni sejdeme, a těším se na vás.

za kulturní komisi Vaše 
Šárka Hrdinová

TJ Sokol Plesná 

Tradiční turnaj v kopané o Plesenský pohár 
mezi jednotlivými částmi obce proběhl 14. 9. 
2013 na sokolském hřišti na Žižkově.

Turnaje se zúčastnila dvě družstva - fotbalis-
té Žižkova a zbytku Plesné. Pořadatelé věří, že 
v příštích ročnících se turnaje zúčastní i druž-
stva ze zbývajících částí obce jako v minulých 
letech.

Hrálo se 2x 45 minut. První poločas skon-
čil 7:3 pro Žižkov. V druhé půli se již fotbalisté 
promíchali a hrál se útočný fotbal. Zápas skon-
čil výsledkem 18:13 pro domácí Žižkov. Byl to 
velký souboj, z něhož si Žižkov nakonec odnesl 
Plesenský pohár.

Za pořadatele turnaje TJ Sokol Plesná 
Vladimír Sobek

Opět začala sezóna pro sálové sporty. Od 15. 
9. 2013 se každou neděli hraje rekreační volej-
bal v tělocvičně DDM v Plesné. Začátky jsou 
v 18.30, hrají společně muži i ženy. Zveme 
všechny zájemce, kteří si chtějí zahrát, neostý-
chejte se a přijďte si to zkusit. Více informací 
na: http://volejbal.mihalikovi.cz/

Sokol Plesná plánuje 
uspořádat na přelomu 
října a listopadu 2013 
již 3. ročník Country-
bálu. Přesný termín se 
dozvíte po upřesnění 

na ww.countryplesna.cz, ve vývěskách v obci 
a z hlášení místního rozhlasu. Srdečně zvou po-
řadatelé.

Plesenský pohár 2013

Volejbal v tělocvičně

Countrybál
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Každým rokem městský obvod 
Plesná předkládá městu Ostrava po-
žadavky na finanční prostředky pro 
zajištění investičních akcí. Tyto akce 

jsou zahrnuty do tzv. Kapitálového rozpočtu, 
což je soubor těchto požadavků od všech obvo-
dů. Zmíním alespoň ty nejdůležitější, které po-
važuji pro náš městský obvod za prioritní:
•  zateplení budov hasičské zbrojnice a úřadu, 

včetně výměny oken;
•  oprava, výstavba částí místních komunikací - 

jsou to především ul. Na Žižkově, K Pískovně 
a část. ul. Na Milířích;

•  realizace semaforového přechodu pro chodce 
v místě Plesná-Žižkov;

•  veřejné osvětlení - dobudování dílčích úseků 
na území MOb Plesná;

•   výstavba, oprava chodníků, zvýšení bezpeč-
nosti na pozemních komunikacích;

•  rekonstrukce části místních komunikací 
K. Svobody (část k silnici Opavská);

•  dostavba části dešťové kanalizace.
Další akce jsou spíše dlouhodobějšího cha-

rakteru, přesto jsou v plánu uvedeny a požado-
vány, např.:
•  spoluúčast při výstavbě kruhového objezdu 

na Žižkově;
• výstavba splaškové kanalizace;
•  výstavba domu sociálního bydlení pro starší 

občany.
Jsme si vědomi, že požadavky jsou několi-

kanásobně vyšší, než je reálná možnost čerpá-
ní. U některých akcí žádáme o dotace, např. ze 
státních fondů, a proto nedokážeme v této chvíli 
odhadnout, které akce město prioritně vybere, 
a které se tedy budou realizovat.

Jan Bochňák, 
starosta

Svatováclavský hudební 
festival 2013

V úterý 8. října se v Plesenském kostele uskuteční koncert pořádaný 
v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Vystoupí na něm umělci 
světového formátu, a to ve hře na flétnu, cemballo a violoncello. Na po-
řadu budou sonáty J. S. Bacha. Začátek je v 18:00 hodin. Jste všichni 

srdečně zváni.
Jan Bochňák, 

starosta

Požadavky obvodu na kapitálový rozpočet města 
na rok 2014 a výhled na léta 2015 – 2017

SOkOLSké VyCHázky dO PřírOdy - POdzIM 2013
Tělocvičná jednota Sokol Plesná zve opět zájemce na vycházky do přírody.

18. 9. 2013  Frýdlant nad Ostravicí – Ondřejník – Solárka
Sraz účastníků je na nádraží ve Svinově v 8.15 hod. Odjezd vlaku je v 8.32 hod. Z Frýdlantu bude výšlap na Ondřejník 
a zpět, je možná i prohlídka města. Zpátky vlakem do Svinova.

2. 10. 2013  Prohlídka Frýdku-Místku a jeho okolí
Sraz účastníků je v 8.15 hod. na nádraží ve Svinově. Odjezd vlaku je v 8.32 hod. Prohlídka města a jeho okolí. Potom 
zpět vlakem do Svinova.

16. 10. 2013  Ostrava – komenského sady
Sraz účastníků je ve Svinově na zastávce autobusu č. 51 u nádraží. Potom odjezd tramvají do Ostravy. Prohlídka Ko-
menského sadů po rekonstrukci.

30. 10. 2013   Poruba – Mexiko – Lázně Hýlov
Sraz účastníků je na parkovišti u Alberta – u Duhy v 9.00 hod. Odtud se půjde přes Porubu, Vřesinu – Mexiko do lázní 
Hýlov. Zpět autobusem do Svinova.

Organizátoři:
Zdeňka Hrdličková	(tel.	722	950	552),	Jiří Vitásek	(tel.	732	749	248),	Bohumil Lehen	(tel.	737	728	251)

K a n c e l á ř e s p a r k o v á n í m 
v O s t r a v ě - P l e s n é

www.volny.cz/kancelareplesna

Mobil:   603 497 106
E-mail: kancelareplesna@volny.cz

Letošní	 počasí	 na	 jaře	 našim	 vycházkám	 do	 přírody	 moc	 nepřálo.	 Buď	 pršelo,	
nebo	bylo	vedro.	Obojí	je	na	procházku	přírodou	nepříjemné.	Přesto	jsme	vystoupili	
na	 haldu	 Emu	 a	 prošli	 trasu	 Plesná	 –	 Poruba	 –	 Pustkovec	 –	 rezervace	 Turkov	 –	
Třebovice.	Cestu	zpět	nám	urychlily	blesky	a	s	posledními	kroky	do	úkrytu	útulné	
hospůdky	 se	 spustila	 průtrž	 mračen.	 Patron	 turistů	 existuje.	 Věříme,	 že	 nás	 bude	
provázet	i	při	podzimních	vycházkách.	Těšíme	se.

Zdeňka	Hrdličková
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Na základě předchozích upozornění Vám 
chceme oznámit, že zájemci o elektronickou 

aukci na levnějšího 
dodavatele elektři-
ny a zemního plynu 
pro občany Plesné 
se mohou dostavit 
na informační se-

tkání dne 21. 10. 2013 od 16:00 v zasedací míst-
nosti na místním úřadě. Na této schůzce Vám 
bude nabídnuta přihláška do aukce na zemní 
plyn a elektřinu a rovněž poskytnuty veškeré 
informace v této záležitosti. Občané mohou 
do této aukce zapojit také i své firmy.

Co je důležité, abyste si s sebou vzali
Občané musí dodat:
•  kopii smlouvy o sdružených službách dodávek 

zemního plynu (elektřiny), včetně případných 
dodatků!

•  dále kopii posledního ročního vyúčtování;
•  dále je potřeba, aby si občané přinesli s sebou 

číslo účtu nebo SIPO, ze kterého hradí zálohy; 

to se doplňuje do smlouvy a občané si musí ur-
čit, jak často chtějí platit (měsíčně, čtvrtletně).

Smlouvy s pořadatelem aukce budou k dis-
pozici na setkání.

Pokud se občané nemohou dostavit, např. 
z časových důvodů, můžou podklady zaslat 
elektronicky na adresu:
miloslava.svobodova@ecentre.cz

Smlouva k připojení jim bude zpět zaslána 
také elektronicky. Podklady budou předány 
ke zpracování do 30. 10. 2013.

Aukce proběhne 27. 11. 2013 a před Vánoci 
(cca 20. 12.) budou k dispozici smlouvy. Každé-
mu občanovi budou do tří dnů po aukci zaslány 
výsledky na email nebo SMS zprávou, kolik 
ušetří po podpisu smlouvy s vítězem aukce. 
Smlouvy s novým dodavatelem se uzavírají 
na dva roky.

Pokud by domácnost neušetřila, není její po-
vinností nové smlouvy podepsat.

Zdeněk Svoboda, 
pořadatel aukce

Nabídka levnější elektřiny a plynu 
– elektronická aukce

TJ Sokol Plesná 

18. ročník Vesnických sportovních her 
– celoroční sportovní soutěže obcí

Šestou soutěží byl turnaj 
ve volejbale ve Vřesině. Průběh 
soutěže zkomplikovalo počasí, 
rozehraný turnaj byl přerušen 
kvůli dešti a pokračovalo se v ná-
hradním termínu, což Plesné ne-
vyhovovalo, protože někteří hráči 
se v náhradním termínu nemohli 
zúčastnit. Nakonec naše družstvo 

v nekompletním složení skončilo sedmé, Dob-
roslavice a Hlubočec nestartovaly. Soutěž vy-
hrála Horní Lhota.

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

Před prázdninami proběhla ještě sedmá 
soutěž a tou byl nohejbal v Horní Lhotě. Počasí 
vyšlo a úroveň soutěže byla velmi vysoká, je 
vidět, že nohejbalem se aktivně zabývá v mno-
ha obcích řada hráčů. Soutěž měla dramatický 
náboj až do konce a letos ji nakonec zaslouže-
ně ovládlo družstvo Plesné! Ani tomu se však 
nevyhnulo zaváhání a po prohře s Horní Lho-
tou se o vítězství muselo strachovat do posled-
ního utkání turnaje. V něm domácí nevyužili 

svou šanci na historicky první vítězství v této 
disciplíně a podlehli Vřesině po dramatickém 
průběhu 2:0. Porážka je rázem odsunula z 1. až 
na 4. místo. O pořadí na 1. a 3. místě nakonec 
rozhodly vzájemné zápasy. Plesná hrála ve slo-
žení Radim Adámek, Tomáš Klos, Petr Langa, 
Jaromír Maček a Libor Štefek pod vedením 
Vladimíra Sobka. Nestartovaly opět Dobrosla-
vice.

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

Podzimní část VSH zahájila osmou soutěží 
– lukostřelbou. Na střelnici v Sýkorníku u Vel-
ké Polomi střílelo 33 sportovců z devíti obcí, 
neúčastnily se Těškovice. Novinkou letošního 
ročníku byla střelba ze dvou vzdáleností – 12 
a 15 metrů. Posun dále od terčů byl na výko-
nech některých střelců znát, jiným nevadil 
vůbec. Bohužel to nebyl případ Plesné, která 
ve složení Tomáš Luzar (celkově 17.), Michal 
Baier (18.), Petr Košař (22.) a Zbyšek Ciompa 
(26.) obsadila až osmé místo. Celkově vyhrálo 
Krásné Pole a jeho střelec Petr Hrubý obhájil 

Sokol Plesná pořádá v sobotu 5. října
21. ročník cyklistického závodu Plesenská stez-
ka. Zúčastnit se mohou všichni zájemci všech 
věkových kategorií, muži i ženy. Trať závodu 
je dlouhá cca 21 km, jedná se o jeden okruh 
na polních a lesních cestách i veřejných komu-
nikacích. Závodníci jsou povinni dodržovat 
pravidla silničního provozu.
Startovné je 100,- Kč, povinná je přilba.
Zápis závodníků je od 7.00 do 9.30 na hřišti 
na Žižkově, start je v 10.00 u hasičárny v centru 
Plesné.

Každý účastník v cíli obdrží občerstvení, 
vítězové jednot-
livých kategorií 
obdrží poukázky 
na odběr sportov-
ního zboží.

Po celou so-
botu bude ote-
vřená Hospůdka 
na hřišti, která 
se touto akcí roz-
loučí se sezónou. 
Srdečně zveme 
všechny cyklistic-
ké příznivce.

21. ročník 
Plesenské stezky

loňské vítězství v jednotlivcích.
Výsledky 8. soutěže v lukostřelbě:

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

Celkové výsledky po 8. soutěži:
body celkem/ 

body po odečtu 2 nejhorších disciplín

  1. Horní Lhota .........................60/51
  2. Velká Polom ........................59/48
  3. Vřesina ................................57/48
  4. Plesná ...................................50/45
  5. Krásné Pole .........................50/43
  6. Dolní Lhota ........................ 38/36
  7. Pustá Polom ........................ 34/32
  8. Dobroslavice ....................... 30/30
  9. Těškovice .............................27/27
10. Hlubočec ............................ 24/24

Další soutěží bude cyklistika, kterou pořádá 
Plesná v rámci cyklistického závodu Plesenská 
stezka v sobotu 5. října 2013. Srdečně zveme 
všechny příznivce.

Výsledky všech soutěží Vesnických spor-
tovních her najdete na www.volny.cz/sokol-
plesna.

Vladimír Mach
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Vážení rodiče,

dle zákona o ochraně osobních údajů č. 
101/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, není možné, aby kdoko-
li zpracovával Vaše osobní údaje 
bez Vašeho souhlasu, s výjimkou 

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 2013 a ke konci roku 2012 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………………………

Vítání občánků
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Když se uvažovalo o dalším městě pro sou-
kromé První obnovené reálné gymnázium 
z Prahy (zkratka PORG), logicky se nabíze-
lo Brno. Díky rodákovi z kraje a předsedovi 
správní rady Martinu Romanovi vyhrála Ostra-
va. PORG Ostrava zahájil výuku 1. září 2011. 

Slavnostně, za přítomnosti ředitele všech škol 
PORG pana Václava Klause mladšího a vzác-
né návštěvy, prezidenta republiky pana Vác-
lava Klause staršího. PORG přitom působí již 
od září 1990 a provozuje 5letou základní ško-
lu a navazující osmileté gymnázium. Proč se 
o něm zmiňujeme v PLESU? Protože v rámci 
oslav výročí 150 let od otevření školní budovy 
v Plesné je další představovanou školou, kam 
chodí plesenské děti.

PORG Ostrava využívá veškeré osvědčené 
pedagogické postupy, učební plány, pravidla 
a know-how používané na „mateřském“ gym-
náziu v Praze-Libni a zejména Novém PORGu 
v Praze-Krči. Má kvalitní studenty, propracova-
né a zcela transparentní vlastní přijímací řízení. 

Je důsledný vzhledem k prospěchu a studijnímu 
úsilí. Má odborně a lidsky kvalitní sbor, důvěru 
vedení školy v učitele, které oceňuje jejich akti-
vitu. Příjemné rodinné prostředí a atmosféru 
- malá škola s čilým životem a vztahy napříč 
třídami. Většina dětí nemá na skříňce zámek. 

Účastní se množství mimoškol-
ních akcí. PORG respektuje in-
dividualitu studenta. Nečeká, 
že budou stejně dobří ve všech 
předmětech, klade důraz na roz-
voj osobnosti, zdravého sebevě-
domí a prezentačních schopností. 
Mohou být ve škole před vyučo-
váním i po něm (v knihovně, po-
čítačové učebně, na zahradě…), 
nabízí se jim velké množství vo-
litelných předmětů. PORG dbá 
na dodržování pravidel a jedno-
značný systém případných sank-
cí. Vstřícnost, vzájemná úcta, 

respekt, tolerance, důvěra funguje ve vztazích 
ředitel–učitelé–studenti, a to obousměrně. Ře-
ditel a členové vedení jsou vždy dostupní bez 
formálních bariér. K rodičům se škola chová 
jako ke klientům, ke studentům pedagogicky. 
Česká školní inspekce hodnotí školu nejvyš-
ším ratingem na stávající čtyřbodové škále. 
PORG Ostrava červen 2012: "Podpora osob-
nosti žáka je příkladná... Organizace výuky 
podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků.“ 
V testování kvality škol Kalibro od roku 1995 
dosahují žáci PORGu (a učitelé) pravidelně 
vynikajících výsledků - ve všech předmětech 
v první desítce z několika tisíc škol, někdy 
i na prvním místě.

Jak ZŠ, tak gymnázium mají rozšířenou 

výuku angličtiny. Tomu odpovídají mj.dlou-
hodobé individuální studijní pobyty septimánů 
PORGu na partnerských školách, jako je St. 
Alban School, Washington D.C., Osseo High 
School, Wisconsin, Bryn Mawr School, Balti-
more (vše USA), The Priory LSST School, Lin-
coln (Anglie), George Heriot School, Edinburgh 
(Skotsko), Gymnazium Annaberg (SRN), Ly-
cée St. Victor, Valence, Lycée Gerbert, Aurillac 
(obě Francie) a Oita High School (Japonsko).

Studium je placené. Studijní fond Martina 
Romana transparentně uděluje stipendia pro na-
dané studenty z rodin, jejichž finanční situace 
neumožňuje hradit školné v plné výši. V sou-
časnosti navštěvují ZŠ PORG 4 děti z Plesné. 
Navštivte PORG v Ostravě-Vítkovicích na Ros-
tislavově ulici. Ve čtvrtek 10. října a 31. října 
v 17. 00 hodin se konají Dny otevřených dveří 
pro zájemce o studium na základní škole. 
Čtvrtky 21. listopadu 2013, 9. ledna, 23. ledna 
a 6. února od 17. 00 hodin jsou věnovány Dnům 
otevřených dveří pro zájemce o studium 
na gymnáziu. Kromě všech informací a pro-
hlídky areálu zhlédnete i výstavu studentů 
SOŠ umělecká a gymnázium. Pro veřejnost je 
dostupná každý pracovní den od 9.00 do 15.00 
hodin. PORG klade důraz na estetiku a není 
bez zajímavosti, že vavříny z tradiční prázdni-
nové soutěže PORGart si už dvakrát odnesla 
plesenská žačka. Uzávěrka přihlášek do 1. tří-
dy ZŠ je 13. prosince 2013 a do primy gymnázia 
4. dubna 2014 ve 12:00 hodin. Zápisy a přijí-
mací zkoušky na základní školu 11. ledna 2014, 
na gymnázium 22. a 23. dubna 2014 (uchazeči si 
vyberou jeden z termínů). Jednoduchá a rych-
lá návštěva školy je pak video na:
www.porg.cz

Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál 
chladnější a to mimo jiné znamená, že topná se-
zóna již začala. Co vše by měli vlastníci a pro-
vozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo mini-
malizováno riziko vzniku požáru na nejmenší 
možnou míru a zároveň aby byly splněny zá-
konné požadavky platné v České republice? Po-
hledem do statistiky zjistíme, že počet požárů 
způsobených komíny na území Moravskoslez-
ského kraje dosahuje neustále vysokých čísel. 
Každý majitel komína by měl dbát na to, aby 
příště nebyl započítán v této smutné statistice, 
a to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol 
a čištění spalinových cest.

Hromadné sdělovací prostředky již infor-
movaly, že nabylo účinnosti nařízení vlády č. 
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnos-
ti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv. Tento právní předpis nahradil zastara-
lý právní předpis o čištění komínů, který byl 
v platnosti bezmála 30 let a již neodpovídal 
současným podmínkám a požadavkům. Plat-
ným nařízením vlády je stanoveno, že provoz 
spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje 
za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, 

zŠ a gymnázium POrG Ostrava Vás zvou k návštěvě

Topná sezóna jestliže se kontrola, čištění a revize spalinových 
cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování ko-
mínů provádí způsobem a ve lhůtách stanove-
ných uvedeným nařízením vlády.

 Kdy se tedy revize, kontroly a čištění 
spalinových cest musí provádět a kdo je 
může provádět?

Revize spalinové cesty se provádí: před 
jejím uvedením do provozu, při každé stavební 
úpravě komína, při změně druhu paliva připo-
jeného spotřebiče, před výměnou nebo novou 
instalací spotřebiče, po komínovém požáru, při 
vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při pode-
zření na trhlinu ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět 
držitel živnostenského oprávnění v oboru ko-
minictví, který je zároveň revizním technikem 
komínů, specialistou bezpečnosti práce-reviz-
ním technikem komínových systémů, nebo re-
vizním technikem spalinových cest.

 Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posou-

zení bezpečného umístění hořlavých stavebních 
konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení 
komína, zejména z hlediska jeho požární bez-
pečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda 
je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, 

k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním mís-
tům a posouzení zajištění požární bezpečnosti 
stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vo-
dorovnými a svislými stavebními konstrukce-
mi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů 
spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové 
cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou 
je držitel živnostenského oprávnění v oboru ko-
minictví.

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv 
se rozumí čisticí práce, zejména se zaměřením 
na odstraňování pevných usazenin ve spalinové 
cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných 
znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné 
výšce komínového průchodu nebo kondenzátů 
ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty pro-
vádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 
Čištění spalinové cesty, sloužící pro odtah spa-
lin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém 
výkonu do 50 kW včetně, je možné provádět 
svépomocí. 

 Vypalování komínů
Vypalování komínů, tedy odstraňování 

pevných usazenin spalin, zejména dehtových, 
z průchodu komína jejich kontrolovaným spá-
lením se smí provádět pouze tehdy, pokud není 

pokračování na straně 9
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pokračování na straně 10

Na kole po route 66 napříč Amerikou (7.)

Vzhůru přes Mississippi
3. 5. 2012

Ze Springfieldu projíždím zabydlenou 
a na pohled dost chudobnou krajinou, žádné 
mimořádné zážitky se nedají čekat. Leda tak 
tornádo, ale žádná nejsou hlášena. A přitom 
bych ho docela rád zažil (a přežil).

Jsem v městečku Lebanon, asi 100 mil před 
St. Louis. Sedím u pomalého soukromého no-
tebooku manžela recepční motelu. Ještě zajet 
něco nakoupit na večeři a den končí s pouhými 
55 mílemi.
4. 5. 2012

Ráno pokračuji do města Rolla. Omy-
lem jsem vjel do vojenského prostoru FORT 
LEONARD WOOD, kde na kontrolním sta-
novišti vypadajícím jako celnice kontrolují 

vojáci doklady, ale protože jsem tam nechtěl 
jet, jen jsem se zeptal na správnou cestu, jedu 
zpět. Po kratším bloudění po rozbitých ven-
kovských cestách a několika dotazech jsem 
konečně najel na R66 a pokračoval po kvalit-
ní, zcela prázdné cestě hlubokými lesy přes 
starobylé městečko Newburg, dlouhým prud-
kým stoupáním do Doolitllu, až jsem nakonec 
dorazil do Rolly. Předtím jsem si u zevlujících 
a před vraty dílny pivo popíjejících autoopra-
vářů vymyl řetěz. Opět setkání se samozřej-
mou ochotou. V Rolle jsem po ubytování vyjel 

nalehko do obchodu a na zdejších chodnících 
s nepochopitelně řešenými obrubníky a sla-
bým městským osvětlením (v ulicích malých 
městeček je na ulicích večer téměř tma, po-
kud je neosvětlují poutače a výlohy obchodů 
a restaurací) jsem po zakolísání na šikmém 
obrubníku nestačil uvolnit levou nohu a skácel 
se na levou ruku. I když takové pády na dlaň 
mám už nacvičené, zápěstí, které mne během 
cesty svým pobolíváním v důsledku celoživot-
ního opírání se do řídítek přestalo obtěžovat, 
ráno bolelo jako zlomené, takže jsem musel 
přestavit roh na řídítkách, abych se mohl opí-
rat s co nejmenší bolestí, nasadit rukavici tlu-
mící nárazy (jinak už jedu bez rukavic) a hlí-
dat každou nerovnost a vždy se jen lehce držet. 
Ale do večera si zápěstí zvyklo. Dnes celkem 
76 mil.
5. 5. 2012

Jedu buď volnou krajinou, nebo po po-
stranní silnici (side road) oddělené od frekven-
tované hlavní silnice (highway) pásem trávy 
(širokým někdy 20 m, jindy není highway vů-
bec vidět), což poskytuje jistotu, že se držím 
správného směru. Značná část trasy Route 66 
těchto side roads využívá. K večeru za Sulli-
vanem se na obzoru vynořila černá mračna, 
hřmělo a oblohu křižovaly blesky. Evidentně 
vjíždím do bouřky a už i spadlo pár kapek. 
Jako na zavolanou je u cesty kemp, jdu se tedy 
podívat. Strašný nepořádek a dva mladíci (je-
den se jmenoval Joshua) jej připravují na se-
zónu. Myslím, že to nestihnou. Takoví free, 
v pohodě, večer hudba, nějaké kamarádky 
a ráno, když jsem se asi v 9 hod. s nimi chtěl 
rozloučit, ještě asi spali. Auta zaparkovaná, 
ticho. Nabídli mi přespání v malém, nejméně 
rok nevětraném vyhřátém bungalovu s patro-
vými postelemi s matracemi, takže jsem vyba-
lil spacák. Samozřejmě zdarma. Ale v hlavní 
budově fungovaly sprchy s teplou vodou a zá-
chody, jen jsem večer musel na svou chatičku 

pověsit červenou blikačku, abych po osprcho-
vání a vyprání asi 100 m vzdálenou chatičku 
v lese našel. V chatičce totiž nešla elektřina, 
takže jsem povečeřel a uložil se při světle ba-
terky. 50 mil.
6. 5. 2012

Začíná nekonečná cesta do St. Louis. Ještě 
že mne asi 15 mil doprovázel místní sympa-
tický cyklista na nedělní vyjížďce, jehož děda 
přijel po 1. světové válce do Ameriky z Ně-
mecka a západ jel osídlovat právě po Route 66. 
Po bloudění ve městě (nemám žádné podrob-
nější mapy, jen skládačku celé 4000 km dlouhé 
Route 66, kde je přídavkem i pár větších měst 
na pláncích velikosti dlaně) jsem dojel do čer-
nošské čtvrti, byla neděle a odehrával se tam 
nějaký mejdan na obrovské louce, cesty kolem 
uzavřené městskými policisty sedícími v au-
tech (jediní přítomní běloši), kterých jsem se 
ptal na motel a další cestu a jimž jsem klidně 
mohl strčit hlavu okénkem do auta, tedy žád-
ná obezřetnost předchozích šerifů. Ubytování 
v motelu s mříží oddělující ochoz, ze kterého 
se vchází do pokojů, od ulice (to jsem zatím 
nikde neviděl), v obchodě jsem byl jediný bě-
loch a pak ještě dvě tlusté bělošky, hádající se 
s pokladní. Dá se říci ghetto, člověk tam měl 
dost stísněný pocit. Během celé své cesty jsem 
se často setkával s černochy, aniž bych jejich 
odlišnost vnímal, ale tady jsem se cítil jako 
nevítaný živel. I při dotazu mne odbyli něčím 
zcela nesrozumitelným nebo mne ignorovali. 
Skupinka rozjařených mladíků kolem mne 
začala uzavírat kruh, takže jsem raději včas 
mizel. Zato když jsem druhý den byl ve skvě-
lé pizzerii na skvělé pizze za "skvělou" cenu, 
tak mi servírka černé pleti přinesla pivo Pils-
ner a ráda se nechala poučit o původu názvu 
a o tom, že právě Plzeň osvobodili Američané 
generála Pattona a pak to se zájmem vyprávěla 
kolegyni. Uzavření lidí do „ghetta“ je vždy ne-
bezpečné. Dnes 73 mil (120 km).

možné pevné usazeniny odstranit jiným způso-
bem a za předpokladu, že komín je odolný proti 
účinkům hoření. Komín může vypalovat pou-
ze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví 
nebo revizní technik komínů a to za pomoci 
další k tomu způsobilé osoby. Vypalování ko-
mína musí oznámit majitel stavby místně pří-
slušnému hasičskému záchrannému sboru kraje 
nejméně 5 pracovních dnů před zahájením této 
činnosti.

Provedení kontroly, čištění a revize spalino-
vé cesty se dokladuje písemnou zprávou o této 
kontrole, čištění a revizi spalinové cesty. Tyto 
doklady doporučujeme uchovávat po dobu mi-
nimálně 3 let a jsou důležité nejen pro uplatnění 

případných nároků vůči pojišťovnám.
 Závěrem bychom rádi připomněli pár zá-

kladních zásad při užívání tepelných spotřebi-
čů. 

Vždy je nutné dodržovat návod výrobce 
ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze 
takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič 
určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva po-
užívejte suché palivo, zabrání se tím nedokona-
lému spalování a vzniku nadměrných usazenin 
ve spalinové cestě.

Samozřejmostí by mělo být dodržování 
bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. 
Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodr-
žovat při ukládání hořlavých látek u komíno-
vého tělesa, např. při ukládání hořlavých látek 
na půdách. V tomto případě se obecně považuje 
za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdá-
lenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komí-

nového tělesa.
V případě vzniku požáru sazí v komíně jed-

nejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned 
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 
112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Ko-
mín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo 
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné 
zkusit hasit plameny vhazováním suchého pís-
ku vymetacími dvířky nebo ze střechy do ko-
mína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj 
sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, 
omezte přístup vzduchu do komína (např. uza-
vřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním 
kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starý-
mi montérkami). Hasební práce však prováděj-
te pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení 
zdraví nebo života zasahující osoby.

Vladimír Dedek, 
referent prevence 

Topná sezóna

Lesy v okolí vojenské pevnosti Fort Leonard Wood.
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7. 5. 2012
Po nočním dešti se silně ochladilo, vyjíž-

dím v ještě v mírném dešti a hledám Missis-
sippi. Po dotazu u inteligentně vypadajícího 
pána jsem se ujistil, že jedu správným směrem, 
přesně mi popsal, jak se dostanu na nádher-
nou cyklostezku po hrázi Mississippi. Stejně 
tak nádherná řeka. Takže už jsem si nemusel 
s Jiřím Suchým prozpěvovat "...marně hledám 
řeku Mississippi..." - měl jsem ji před sebou. 

Po asi 10 mílích po cyklostezce jsem do-
jel ke starému mostu The Chain ot the Rock 
Bridge, po kterém vedla původně Route 
66 a dnes slouží jen chodcům a cyklistům. 
A po něm jsem přejel do posledního státu mé 
cesty - Illinois. Hned jsem se ztratil, na jed-
nom ukazateli R66 jsem asi špatně pochopil 
šipku. Ukazovala podle mne na highway. Tak 
jsem to na highway pár mil v hustém provozu 
kamionů vydržel, spíše si to dokonce zkrátil, 
a už jsem byl na slušné klidné cestě. V Ed-
wardsville jsem se u krásné vily s pečlivě 
upravenou zahradou zeptal seriózního staršího 
pána - odhadoval bych na profesora místní vý-
znamné univerzity - na Route 66, přesně mne 
nasměroval, ještě vytáhl silniční atlas a uká-
zal cestu na mapě, nabídl vodu a jel jsem. Také 
měl německé příbuzné žijící v nedalekém Mt. 
Olive, kde je prý i hodně Čechů. Docela dob-
ře se mi daří odhadnout podle obličeje a gest 
("body language"), zda má smysl se dotyčného 
na něco ptát. Dojel jsem ke zdevastovanému 
motelu, který nějaký mladík a mladíci vyklí-
zeli. Byl už skoro večer a nejbližší motel je 
asi 17 mil v Litchfieldu. A on že mne tam za 4 

"bucks" (buck = 5 $). To tak. Bylo to evident-
ní potvrzení mého odhadu lidí podle prvního 
dojmu. Do motelu jsem dojel s maximálním 
nasazením ještě za světla. Dnes 69 mil.
8. 5. 2012

Dnes musím dojet do Lincolnu. Trasa vede 
přes Springfield (to je další Springfield, který 
je hlavním městem Illinois, nikoliv Chicago, 
jak by si někdo myslel, a to proto, že je to ro-
diště prezidenta Lincolna). V Illinois se vše 

točí kolem Lincolna. 
A opět za Springfieldem 
žádný motel, tak opět 
usilovnou jízdou před se-
tměním dorážím do Lin-
colnu. 84 mil.

Ještě pár zajímavostí. 
Když jsem v první části 
cesty, asi tak ke konti-
nentálnímu rozvodí, jel 
s výraznou podporou 
větru, byl za ním už vítr 
většinou jižní (a vedro) 
a ten vanul dost nepří-
jemně zprava a někdy 
i trochu proti. Po ochla-
zení v St. Louis začal va-

nout silou 2 až 10 mil za hodinu (vše mám ze 
zpráv o počasí) vítr severoseverozápadní, což 
byl v posledních dvou dnech prakticky protiví-
tr, přinejlepším trochu zleva. To se pak dá jet 
9 až 11 mil za hod., zatímco s větrem v zádech 
15 až 20. A to jsem včera a předevčírem proti 
tomu větru ujel 84 a 69 mil. Dnes se zdá vítr 
slabší. Včera i dnes slunečno, ale chladno. Tro-
chu si při bočním větru pomáhám, že se na-
točím rameny (horní půlkou těla) tak, aby mi 
boční vítr klouzal po zádech jako po plachtě 
při křižování na plachetnici proti větru. Takže 
při větru zprava pravé rameno dopředu. Vě-
řím, že to trochu pomáhá, přinejmenším psy-
chicky. Podle informací získaných před cestou 
má na celé trase Route 66 vanout převážně 
západní vítr a v Illinois zvlášť, ale asi jsem 
neměl to štěstí. Pak je třeba se tím nezabývat 
a jet a jet, ať jsou vítr či kopce jakékoliv, však 
jednou vítr přestane a žádný kopec nevede až 
do nebe.

Před obchody a benzinkami jsou velké kon-
tejnery (vypadají trochu jako u nás ty na skle-
něný odpad) a v nich jsou pěti a desetikilové 
pytle s kostkami ledu, které si každý může 

zdarma vzít. Také jsem si jeden vzal, když 
jsem na pokoji neměl chladničku.

Když někde zastavím a například se dívám 
do mapy, hned zastaví auto a ptají se, zda jsem 
O.K., zda něco nepotřebuji, zda mám vodu. 
Zastavil i jeden majitel cykloobchodu s dota-
zem, zda mám v pořádku kolo.

Šéf lékárny šel se mnou přes celý hyper-
market do oddělení drogerie vybrat mast 
na "bottom" (zadek) otlačovaný sedlem, proto-
že ve své lékarně nic vhodného neměl. A lidé, 
kteří mne vidí s kolem, mne zastavují, ptají se, 
odkud jedu, kam jedu, odkud jsem a vyrážejí 
ty typické americké výkřiky překvapení, hrů-
zy a obdivu.
9. 5. 2012

Z Lincolnu pokračuji dál na sever. Po 7 mí-
lích zastavuji na focení a jdu se podívat, zda 
tam není železniční stanice, abych pro případ 
potřeby zjistil, jak jezdí Amtrack (výletní vlak 
pro cyklisty podél trasy R66), ale nic tam není. 
Zato přijíždí na krásné motorce starší muž 
a navazuje hovor. Dává mi vizitku (je to re-
verend metodistické církve v penzi) a pozývá 
mne domů s tím, že mne bude čekat a pojede-
me dále na kolech k jeho kamarádovi do Pon-
tiacu, kde pak budu moci přespat. Takže jsem 
usilovně a co nejrychleji šlapal proti větru více 

než 30 mil do Bloomingtonu, kde bydlí, od-
kud jsem mu zavolal (naštěstí jsem si předtím 
naposledy dobil kredit o 10 $). Za pár minut 
přijel velkým autem, naložili jsme moje kolo 
a jeli k němu domů. Bydlí v menším domeč-
ku, představil mne manželce, která se někam 
chystala, zavedl mne do sklepa, kde měl něko-
lik kol (všechna silniční, na MTB se tady moc 
nejezdí, těch jsem za celou cestu viděl jen pár), 
jedno docela slušné (karbonový rám), ostatní 
by u nás šla do sběru. Obzvlášť jedno, asi dva-
cetikilové, kterého si ale očividně nejvíce po-

St. Louis, Illinois

Na kole po route 66... 

Starý most přes řeku Mississippi "Old Chain of Rocks Bridge".

pokračování na straně 11
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Pleso vychází pětkrát do roka, 
zhruba s dvouměsíčním odstupem 
tak, aby se v něm odrazily nejdůle-
žitější události života Plesné v prů-

běhu celého roku. Byli bychom rádi, kdyby 
sami občané více přispívali do Plesa. Budeme 
proto v každém čísle uveřejňovat uzávěrku ná-
sledujícího 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 28. 11. 2013

Slovo redakční rady Plesa

  Volá manželka na manžela: Drahý, koupila jsem 
ti krásný dárek k narozeninám. 
Hned se jdu podívat. 
Ne, ještě chvilku počkej, než si to obleču.

  Dva kamarádi jdou na pivo. Jeden se zastaví 
a začne počítat peníze: Co počítáš? 
Ále, počítám, zda budu mít chuť na víno, nebo 
na pivo, anebo jen na čistou vodu!

Bohumil Lehen

VTIPy

UzáVĚrkA PLESA 2013
28. listopadu

Informace z úřadu
Chovatelé psů pozor!

Upozorňujeme chovatele 
psů , že od 1. 1. 2013 vstou-
pila v platnost nová Obecně 
závazná vyhláška č. 9/2012 
týkající se povinnosti nechat 

psa trvale označit čipem, tzn. do 31. 12. 2013. 
Pokud označíte psa čipem, jste povinni tuto 
skutečnost ohlásit úřadu městského obvodu 
do 30 dnů od aplikace čipu.

Máte-li již psa označeného čipem nebo te-
továním (tetování je uznatelné pouze do 31. 12. 
2013), je nutné tuto skutečnost neprodleně na-
hlásit na ÚMOb Plesná.

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu Čr

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční 
volby do PSP ČR. Plesná má jeden volební okr-
sek, jehož sídlo je v budově úřadu, kde občané 
mohou volit (v pátek od 14:00 do 22:00 hodin, 
v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin).

Na sklonku minulého roku vešla v platnost 
obecně závazná vyhláška Statutárního města 
Ostrava o omezení hluku. Týká se zákazu po-
užívání hlučných strojů, nástrojů, nářadí a pro-
vozování činností se silným hlukem (sečení se-
kačkami atd.), a to ve dnech Po – So od 20:00 
do 6:00 hodin následujícího dne a o nedělích 
a svátích po dobu 24 hodin. Porušování této vy-
hlášky řeší městská policie Ostrava (tel. 156) až 
blokovou pokutou. Píši toto upozornění proto, 
neboť se v poslední době vyskytlo více stíž-
ností na porušování této vyhlášky a obtěžová-
ní spoluobčanů hlukem. Proto Vás chci vyzvat 
k odpovědnému přístupu každého z Vás, k větší 
míře tolerance, aby těchto stížnosti na sousedy 
nebylo, nebo aby zmizely úplně. Děkuji za Vaši 
vstřícnost.

Jan Bochňák, 
starosta

Poděkování
Kulturní, školská a sportovní komise vyslovuje poděkování nejen členům komise za podíl 

na přípravě oslav 150. výročí působení školní budovy v Plesné, ale také vedení DDM za vstříc-
nost při zajištění oslav a Ing. Petru Laňkovi za kvalitní ozvučení oslav.

Mgr. Marie Kňurová

Upozornění

važoval. Když jsem viděl jeho mohutné břicho 
v kombinaci s tím kolem, tak jsem zapochybo-
val, že dalších asi 30 mil do Pontiacu do tmy 
zvládnem (bylo už asi 5 hodin odpoledne). 
Oběma se nám ulevilo, když jsme se dohodli, 
že pojedeme autem. Teprve z Pontiacu volal 
kamarádovi a seznámil ho se svým plánem. 
Ale kamarád byl se synem, který hraje base-
ball v jiném městě na zápase a nebude tak 
hned doma, takže z návštěvy sešlo. Zašli jsme 
tedy do mekáče na hamburger, sedli do auta 
a on mne ještě pár mil zavezl do velmi levného 
motelu v městečku Dwight. Rozloučili jsme 

se a domluvili e-mailový kontakt. Byl velmi 
sympatický, celé to odpoledne jsme se měli 
o čem bavit, oba podobných názorů, narozen 
9. 8. 1941, skoro přesně o rok starší. I když si 
myslím, že moje angličtina na první poslech 
prozrazuje, že jsem cizinec, už se mne dva 
nebo 3 lidé ptali, ze kterého státu USA jsem. 
Při těch jazykových rozdílech na obrovském 
území USA se asi nedá snadno poznat, že do-
tyčný není rodilý Američan a mluví tak, jak se 
to pracně naučil a ne jako někdo, kdo se naučil 
mluvit v odlehlém koutě USA. 

Ten den jsem najel jen 38 mil, asi 53 mil 
jsem se svezl (nechtěně) autem.

Miroslav Hrdina

Na kole... 
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TJ Sokol Plesná zve všechny aktivní pøíznivce horských kol 
na 21.roèník cyklistického závodu

PLESENSKÁ STEZKA

Junioøi: do 18 let   Muži:  19-39 let    
                                        40-49 let              
Ženy:   do 40 let              50-59 let
          nad 40 let              60 let a více

Délka tratì: 21 km, 1 okruh
Povrch: polní a lesní cesty

Startovné: 100 Kè
Pøilba povinná!

Kategorie: 

Výsledky minulých roèníkù najdete na www.volny.cz/sokol-plesna

høištì TJ Sokol Plesná na Žižkovì, Ostrava - Plesná
Prezentace: 7:00 - 9:30 hod.

Start: 10:00 hod.

Sobota 05.10.2013

CÍL

START

�

�

�

CENY FORMOU POUKÁZEK NA SPORTOVNÍ ZBOŽÍ, obèerstvení v cíli

Sponzoøi:

CORRIGO
centrum služeb pro cyklisty


