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Očekávaný podzim máme za  sebou i  se 
všemi událostmi, co s sebou letos přinesl. Tím 
mám na  mysli zejména komunální volby, 
které byly tou dominantní událostí tohoto 
období. Vy, občané, jste volili jistě podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí, a já Vám 
chci poděkovat za  to, že jste k  volbám šli 
a vyjádřili tak svůj zájem o dění v obci (účast 
64%). Také Vám chci poděkovat za  Vaše 
hlasy a  podporu mé osobě. Bylo to pro mě 
překvapující, ale je to pro mě zároveň i velmi 
zavazující pro následující období. Děkuji.

Posléze nastalo období, které předcházelo 
ustavujícímu zasedání zastupitelstva. A zde 
to byla, bohužel, obdoba jiných měst a obcí: 
politikaření, dokonce také osobní osočování 
a pomluvy, ten nechce s tím, ten zase s oním, 
mnohde vyplouvaly na povrch osobní ambice 
a  zcela se ztrácela myšlenka „ve  prospěch 
obce“. To, na  co jsme tady nebyli zvyklí, se 
bohužel u nás v Plesné projevilo v plné síle. 
Věřím však tomu, že nyní po ustavení rady, 
výborů a komisí vše bude „fungovat“ v  tom 
již zmiňovaném duchu „ve  prospěch obce“. 
Protože tady se čas nezastavil, ale neúprosně 
běží dál.

Je zde toho hodně, co bychom měli, co 
bychom mohli, a i přes nepříznivé podmínky 
financování se jimi budeme muset zabývat 
a řešit je. A k tomu bude jistě potřeba mnoha 
šikovných a odborných rukou i hlav. Věřím 
v jejich pomoc.

Dnes stojíme také na  konci občanského 
roku. Bývá zvykem ohlížet se zpět a  také 
hodnotit. Toto však u  nás proběhlo již 
před volbami. Chci však poděkovat ještě 
jednou všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
pomohli, kteří pracovali v  komisích, radě, 
zastupitelstvu, ale také i těm, kteří pomohli 
i  jiným způsobem (např. při zimní údržbě), 
ale i jinak. Všem Vám děkuji. 

Vám všem spoluobčanům plesenským 
přeji, abyste si v  tom nadcházejícím 
vánočním čase odpočinuli, prožili tyto svátky 
ve zdraví, štěstí, spokojenosti v kruhu svých 
známých a  také, abyste nabrali hodně sil 
do  nadcházejícího roku. A  do  toho období 
r. 2011 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a také hodně úspěchů.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Slovo starosty 
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Tři králové budou koledovaT 
v osTravě

Charita Ostrava se pravidelně zúčastňu-
je celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou 
na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Čes-
ká republika. Tříkrálová sbírka 2011 bude 

v rámci Ostravy a okolí probíhat ve dnech 
1. – 14. ledna 2011. Charita Ostrava se této 
tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci 
s partnerskou Charitou sv. Alexandra. Z fi-
nančních příspěvků dárců budou podpořeny 
tyto projekty:

1.  podpora osob bez přístřeší v charitním 
azylovém domě sv. Františka – rekon-
strukce;

2.  podpora seniorů v charitním domě pokoj-
ného stáří sv. Václava – výměna oken;

3.  podpora osob bez přístřeší v azylovém 
domě sv. Zdislavy pro matky s dětmi - 
stavební úpravy vstupního prostoru a pří-
zemí;

4.  podpora osob bez přístřeší v charitním 
nízkoprahovém denním centru sv. Bene-
dikta Labre – výstavba zimní noclehárny;

5.  přímá pomoc uživatelům služeb (Cha-
ritní dům Salvator Krnov, Charitní dům 
sv. Františka, Poradna Charity Ostrava);

6.  financování ztrátových sociálních služeb 
Charity Ostrava;

7.  podpora humanitárních aktivit Charity 
sv. Alexandra;

8.  podpora rozvoje chráněných dílen Charity 
sv. Alexandra;

9.  podpora sociálních služeb Charity sv. Ale-
xandra.

Hledáme různé finanční a jiné možnosti, 
jak uskutečňovat naše projekty na pomoc li-
dem v obtížných životních situacích. Obrací-
me se proto na Vás, vážení občané, s žádostí 
o pomoc při této krásné celostátní akci pořá-
dané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. 
Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem 
podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 
2011, předem děkujeme!

Protože díků není nikdy dost, děkujeme 
všem dárcům i koledníkům Tříkrálové sbírky 
2010. Poděkování patří i těm, kteří se na zdár-
ném úspěchu Tříkrálové sbírky 2010 spolu-
podíleli – úřadům veřejné správy a farním 
úřadům.

V Tříkrálové sbírce 2010, které se Cha-

rita Ostrava zúčastnila ve spolupráci s Chari-
tou sv. Alexandra, bylo celkem vykoledováno 
1 214 344,- Kč. Částka 799 879,- Kč, kterou 
Charita Ostrava obdržela, byla použita pro 
tyto projekty:

1.  Péče o osoby bez přístřeší – rekonstrukce 
azylového domu sv. Františka 296 000,- 
Kč;

2.  Rekonstrukce domova pokojného stáří 
sv. Václava – výměna oken 111 479,- Kč;

3.  Podpora hospicové péče – Hospic sv. Lu-
káše 42 500,- Kč;

4.  Podpora hospicové péče – Mobilní hospi-
cová jednotka 42 500,- Kč;

5.  Přímá pomoc: 
- Charitní dům Salvator Krnov 
17 000,- Kč; 
- Charitní dům sv. Františka 12 700,- Kč; 
-  Charitní středisko poradenských a soci-

álních služeb 12 700,- Kč;
6.  Podpora péče o osoby bez přístřeší – re-

konstrukce  kontaktního místa 100 000,- 
Kč;

7. Podpora Haiti 35 000,- Kč;
8.  Podpora péče o handicapované z chrá-

něných dílen pro osoby handicapova-
né a podpora humanitárního šatníku 
130 000,- Kč.

Při rozdělení výtěžku sbírky (koledování 
i DMS) se postupuje následovně: 65 % se vra-
cí zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány 
(oblastní a farní charity), 15 % podpoří pro-
jekty diecézních charit, 10 % putuje na pod-
poru charitních projektů humanitární a rozvo-
jové pomoci v zahraničí, 5 % jde na podporu 
projektů Charity ČR, 5 % je určeno na režii 
sbírky.

Charita Ostrava:
 Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
tel./fax:596 621 094
e-mail: ostrava@caritas.cz
www.ostrava.caritas.cz

Charita sv. Alexandra:
 Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčič-
ky, tel./fax: 596 237 831
e-mail: alexandr@charita.cz
www.charitasvalexandra.cz

Bc. Marie Janková

Co projednala rada 

a zasTupiTelsTvo

Od posledního vydání Plesa se zastupitelstvo 
sešlo dvakrát, jednou ve složení 2006 – 2010 
a nové na 1. ustavujícím zasedání. „Staré“ za-
stupitelstvo projednalo:

•  zásady pro sestavení návrhu rozpočtu MOb 
Plesná na r. 2011;

• zásady pro sestavení rozpočtového výhledu;
•  3. rozpočtové opatření k rozpočtu MOb 

na rok 2010;
•  požadavky do kapitálového rozpočtu města 

Ostravy na r. 2011 – 2014;
•  zprávu o hospodaření MOb Plesná za ½ r. 

2010.

Nově zvolené zastupitelstvo se sešlo zatím 
jedenkrát na svém ustavujícím zasedání.

Byl zvolen:
Starosta: Ing. Jan Bochňák
Místostarosta: Ing. Jan Čech
Členové rady:  Mgr. Soňa Skřípalová 

Ing. Jaromír Kňura 
Petr Peterek

Dále byli zvoleni tito předsedové a členové 
výborů:

Výbor kontrolní:
Předseda: Jan Tvrdý
Členové:  Ing. Vladimír Mach 

MUDr. Sylva Zajícová 
Petr Synek 
Pavel Mikolajek

Výbor finanční:
Předseda: Kamil Bochňák
Členové:  Ing. Jiří Kolář 

Ing. Petr Walder 
Ing. Vladimír Mach 
Petr Synek

Nově zvolená rada se na svých schůzích zabý-
vala ustavením a složením komisí, a to:

•  komise výstavby, údržby a životního pro-
středí;

• komise kulturní, školské a sportovní;
• redakční rady občasníku Pleso.

Dále se rada zabývala:

• přípravou návrhu rozpočtu na r. 2011;
• zimní údržbou komunikací;
• složením povodňové komise;
•  4. rozpočtovým opatřením rozpočtu MOb 

Plesná na r. 2010;
•  inventarizací majetku, závazků a pohledá-

vek MOb Plesná k datu 31.12.2010;
•  žádostmi stavebníků o zřízení věcných bře-

men na stavby inž. sítí (voda, plyn, elektro, 
vjezdy).

Zastupitelstvo našeho městského obvodu si 
dovoluje pozvat občany na své druhé zasedá-
ní, které se uskuteční ve středu 22. prosince 
2010 v 17:00 hodin v zasedací místnosti úřa-
du.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta
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rozpočeT Mob plesná

návrh rozpočtu příjmů a financování Mob plesná na rok 2011

Dnešní vydání PLESA je poslední v tom-
to roce. Znamená to, že jsme v období, kdy je 
připravován rozpočet na příští rok. Návrh no-
vého rozpočtu je již uveřejněn na internetových 

stránkách (www.plesna.cz) a také na úřední 
desce úřadu. K tomuto návrhu je možno po-
dávat  připomínky na ÚMOb Plesná, a to až 
do 21.12.2010, kdy tato lhůta skoční a následně 

bude tento návrh rozpočtu projednán v Zastupi-
telstvu MOb Plesná, včetně těchto případných 
připomínek

Ing. Jan Bochňák, 
starosta 

v tis. Kč

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2009 SR 2010 NÁVRH 2011

1341 Poplatek ze psů 37 37 45

1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 8 8 3

1347 Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr. 16 12 0

1351 Výtěžek z VHP 17 10 0

1361 Správní poplatky 55 50 30

1511 Daň z nemovitosti 470 490 853

Daňové příjmy celkem 603 607 931

2212 Silnice 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 5 5 20

3319 Ostatní zál. kultury 2111 Příjmy ze vstupného, služby (fond kultury) 85 85 60

2321 Dary (fond kultury) 25 0 0

3349 Ostatní záležitosti 
sdělovacích prostředků 

2111 Příjmy z reklam 5 5 7

3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 7 7

2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 72 85 80

3613 Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 127 127 80

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

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

2111 Příspěvky okolních obcí (hřbitov) 15 5 50

3639 Komunální služby
a územní rozvoj j.n.

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 15 16

3745 Péče o vzhled obcí a veřej-
nou zeleň

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (MOb) 3 3 6

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 1

6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 2 2

2212 Přijaté sankční platby 5 5 7

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 4 1

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ÚMOb) 2 2 5

6310 Obecné příjmy a výdaje 
z finančních operací

2141 Příjmy z úroků 45 30 8

Nedaňové příjmy celkem 708 671 660

3639 Komunální služby a územní 
rozvoj j.n.

3111 Příjmy z prodeje pozemků 191 156 450

Kapitálové příjmy celkem 191 156 450

4112 Přijaté neinvestiční transf. ze SR (výkon stát.spr.) 105 105 575

4112 Přijaté neinvestiční transfery ze SR (školství) 29 29 39

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP) 297 240

4121 Neinv. přijaté transfery od obcí (neúčelová) 3 449 3 277 3 408

4121 Neinv.přijaté transfery od obcí (školství), ÚZ 96 29 32 39

4121 Neinv.přijaté transfery od obcí (hrob.místa), ÚZ 98 131 131

4134 Převody z rozpočtových účtu - soc. fond, ÚZ 88 80 80 105

Přijaté transfery a převody 4 120 3 894 4 166

Příjmy celkem 5 622 5 328 6 207

Konsolidace příjmů (- pol.4134) -80 -80 -105

Příjmy celkem po konsolidaci 5 542 5 248 6 102
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návrh rozpočtu výdajů Mob plesná na rok 2011

OdPa Název OdPa SR 
2009

SR 
2010

NÁVRH ROZPOČTU 2011

Běžné
Platy, 

odvody
Celkem

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2212 Silnice 100 210 365 365

2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 15 15 25 25

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500 9 0 0

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářsvtí celkem 615 225 390 390

Služby pro obyvatelstvo

3111 Předškolní zařízení 328 331 456 456

3314 Činnosti knihovnické 6 3 3 8 11

3319 Ostatní záležitosti kultury 261 235 212 18 230

3341 Rozhlas a televize 22 17 22 22

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 32 32 36 36

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 21 18 13 13

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 42 42 46 46

3632 Pohřebnictví 393 432 38 46 84

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 13 13 13

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 45 45 45 45

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 746 783 472 774 1 246

Služby pro obyvatelstvo celkem 1 908 1 951 1 356 846 2 202

Bezpečnost státu a právní ochrana

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 50 45 31 10 41

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 50 45 31 10 41

Všeobecná veřejná správa a služby

6112 Zastupitelstva obcí 859 858 52 872 924

6171 Činnost místní správy 2 079 2 113 779 1 715 2 494

6310 Obecné příjmy a výdaje  z finančních operací 25 20 20

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 31 31 31 31

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 
úrovně

80 80 105 105

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 3 049 3 107 987 2 587 3 574

Běžné výdaje 5 622 5 328 2 764 3 443 6 207

Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) -80 -80 -105 0 -105

Běžné výdaje po konsolidaci CELKEM 5 542 5 248 2 659 3 443 6 102
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senioři niC neslibují

Když jsme si v divokém předvolebním obdo-
bí prohlíželi v centru obce vývěsky, mohli jsme 
zjistit, že v každé nám někdo něco slibuje. Bez 
slibů byla snad jen skříňka mateřské školy a klu-
bu důchodců. Konečně ani děti, ani důchodci 
nic slibovat nemohou, sami totiž čekají na sliby 
a jejich plnění těmi, kteří jsou pověřeni krájet 
z bochníku společného bohatství ten zaslou-
žený krajíc jak dětem, tak důchodcům. Takže 
ve skříňce Klubu důchodců v Plesné jsou foto-
grafie a stručné informace o některých akcích 
důchodců. Využíváme Plesa, abychom uvedli 
bližší údaje i činnosti klubu za druhé pololetí 
tohoto roku.

Už jste byli v Třebovicích? Usmíváte se, ale 
řeč není o Tescu nebo zdravotním středisku. 
Jednou v červenci se sešlo dvacet seniorů, udě-
lali si vycházku, v restauraci Třebovický mlýn 

utišili žízeň, chuť a hlad, povykládali si o mládí 
a třebovické škole. Byl to dobrý lék na drobné 
lidské starosti.

V září jsme si vyjeli autobusem do Beskyd. 
Na Pustevnách jsme se vnořili do takové mlhy, 
že jsme si ani neuvědomili, v které restauraci pi-
jeme čaj s rumem. Byli jsme proto rádi, že dole 

v Rožnově bylo poměrně teplo a slunečno. Pro-
hlédli jsme si turisticky netradiční místa: výrob-
nu dekorativních svíček a Svět kamenů –galerii 
šperků, drahých kamenů a minerálů. Rozhodně 
jsme nelitovali. Muzeum školy v Kozlovicích 
nás mnohé uvedlo do nostalgie, protože nám 
kalamáře, pera, pouzdra a břidlicové tabulky 
na psaní připomněly dětství.  Také jsme si sedli 
do starých školních lavic. A pak jsme si sedli 
do hospody. Do staré stylové hospody s moder-
ním jídelníčkem a pivovarem. Po občerstvení 
návrat domů.

Měli jsme pak ještě další akce: opékali jsme 
klobásy, povídali si o Ostravě, uskutečnili po-
vedenou besedu na Mikuláše bez Mikuláše, ale 
zato s harmonikou, písněmi, dárky a pohoště-
ním.

Rok 2010 jsme zhodnotili na listopadové vý-
roční členské schůzi. Mů-
žeme mít radost z naší prá-
ce. Nemůžeme se ale smířit 
s nenávratným odchodem 
našich členek. Na členské 
schůzi jsme vzdali čest pa-
mátce paní Marie Antošo-
vé (nejstarší) a paní Marie 
Antošové (starší), které le-
tos zemřely.

Blíží se konec roku, 
období předsevzetí a sli-
bů. Tak přece jen vám 
něco klub důchodců slíbí. 
Když přijdete mezi nás vy, 
kteří na členství v klubu 
máte věk a chuť, zažijete 

příjemné chvíle s přáteli i novými známými, 
vycházky, zájezdy, zajímavé besedy. Přejeme 
všem, starším i mladým spoluobčanům klidné 
Vánoce, hodně zdraví a životní energie a šťast-
ný nový rok 2011.

Za výbor Klubu důchodců v Plesné 
Miluška Wiedermanová

  

  
  ZDARMA. 
 
   

výsledky voleb 
do zasTupiTelsTev 

obCí

seTkání jubilanTů

Ve dnech 15. a 16. října letošního roku se také 
v našem městském obvodě uskutečnily volby 
do jeho zastupitelstva. Svým zájmem o dění 
v obvodě jste dosáhli velmi slušné volební účas-
ti - 64,64%. Znamená to, že z celkového počtu 
možných voličů 1 055 se jich k urnám dostavilo 
682. 

Hlasovali jste takto:

Pokud by Vás zajímaly podrobnější údaje, 
najdete je v přehledné formě na internetových 
stránkách: www.volby.cz

Ing. Hana Radková, 
tajemnice úřadu

Když každoroč-
ně skončí podzim-
ní práce na zahra-
dách, přijde čas 
krásného setkává-
ní: i letos, 9. listo-
padu, se opět sešli 
plesenští jubilanti 
v Domě dětí a mlá-

deže. A bylo nás tolik, že málem nám již prostor 
nestačil – úctyhodné číslo 63 jubilantů opět po-
tvrdilo, jak se nám v Plesné dobře daří, že se 
tolik občanů dožívá stále vyššího věku. Jako 
každoročně uvítaly jubilanty děti z mateřské 
školy, zazpívaly, zatančily a zarecitovaly pěkné 
říkanky a rozdaly jubilantům krásná přáníčka. 
V příjemném prostředí Domu dětí a mládeže si 
jubilanti i jubilantky povykládali, zavzpomína-
li, také si zazpívali s cimbálovou muzikou Lip-
ka. A což teprve když všechny uchvátila svou 
nádhernou recitací paní Klásková, jejíž fenome-
nální paměť by jí mohl závidět leckterý „mla-
dík“. A také se každoročně přesvědčujeme, jak 
našim jubilantům záleží na tom, co se v Plesné 
děje, kam Plesná směřuje. I letos si jubilanti od-
nášeli domů malou pozornost v podobě balíčku, 
jehož dárcem byl opět Globus.

Děkuji všem jubilantům a jubilantkám 
za krásné chvíle. Přeji všem krásné, šťastné, po-
kojné i radostné Vánoce a do příštího roku 2011 
co nejpevnější zdraví, dobrou náladu a také tro-
chu toho štěstí.

PhDr. Šárka Hrdinová

Číslo Název Počet hlasů v %

1 ODS 1 720 17,93

2 KDU – ČSL 2 263 23,59

3 KSČM 2 250 23,46

4 SNK O.-Plesná 1 270 13,24

5 ČSSD 1 272 13,26

6 TOP 09 817 8,52

Celkem hlasů 682 100,00

Plesenští	důchodci
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ziMní údržba

Zima je tady a letos začala pěkně zostra. 
To však nemůže být důvod k žádným steskům 
ani výmluvám, protože kdo bývá připraven, 
nebývá překvapen. I my jsme se snažili na ná-
por zimy připravit co nejlépe. Přesto toho na-
jednou bylo hodně a my jsme „zvládali“ počá-
teční nápor sněhu s velikými obtížemi a také 
s problémy. Nebyl nám totiž dodán nový ma-
lotraktor, který byl už dříve řádně objednán, 
ale ve výrobě došlo ke skluzu, takže jsme prv-
ní nápory zimy museli zvládat pouze s jedním 
malotraktorem. Také jsme měli velké problé-
my se sypačem. Nyní, kdy čtete Pleso, je již 
nový traktor i rozmetadlo na místě a vše při-
praveno k použití. Byl také vypracován tzv. 
plán zimní údržby, kde je jasně uvedeno kdo, 
kdy a co provádí, kdo pluží komunikace, kdo 
sype inertním materiálem, kdo uklízí zastáv-
ky atd. Celý tento plán vč. mapy a telefonních 
kontaktů je uveden na internetových strán-
kách MOb (www.plesna.cz) a také vyvěšen 
na úřední desce ve středu obvodu. Ještě se 
znovu vrátím k začátku zimy. Veliké potíže 
jsme měli také s úklidem chodníků, které dle 
stávajícího platného zákona musí uklízet ma-
jitel. Ne všechny chodníky jsou však obecní! 
Ale i ty se snažíme uklízet. Přesto chci po-

děkovat všem občanům, kteří odházeli sníh 
z chodníků před svými domy. Moc nám to 
pomohlo a pomáhá. Děkuji.

Dále bych se chtěl zmínit, že není v našich 
povinnostech, ale ani v našich silách odklízet 
sníh od vjezdů domků, které tam nahrnou plu-
hy, ať už to jsou pluhy, které jezdí a čistí komu-
nikace místní nebo městské či krajské. Jejich 
povinností je udržet tyto komunikace sjízdné. 
A i to je mnohdy veliký problém. I v tomto 
Vás žádám o pochopení. V této souvislosti 
Vás chci všechny, kteří vlastníte automobily, 
slušně požádat, abyste tato svá auta parkovali 
ve svých dvorech, a nikoliv na veřejných ko-
munikacích nebo na chodnících. Stáním aut 
je velmi zkomplikována, ne-li přímo zne-
možněna údržba v daném místě a hrozí vel-
ké nebezpečí jejich poškození. Komunikace 
u nás nemají takové parametry, aby se na nich 
mohlo trvale stát a parkovat. Buďme prosím 
k sobě navzájem více ohleduplní, mějme více 
tolerance a neztěžujme jiným jejich práci.  Jen 
s takovým přístupem nás všech můžeme ná-
strahy zimy dobře zvládnout.  Děkuji Vám.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

víTání nejMenšíCh 
našeho MěsTského 

obvodu

„Pacholátko boubelaté,
očka modrá, vlásky zlaté.
To jsme rádi, že je máme,
nikomu je neprodáme.“

Těmito verši vítáme do našeho obvodu nej-
mladší občany – tj. děti narozené tentokrát 
v roce 2010 a koncem roku 2009. Jsou to:

   Štěpán Wilczek    Daniel Holuša 

  Nikol Vrbková    Kristýna Pěchová 

  Sofie Petříková    Matyáš Hořínek

Slavnostní chvíle dne 14.11.2010 tradičně 
svým vystoupením zpestřily děti MŠ z Plesné 
a studentky Adéla Bochňáková a Barbora Če-
chová. 

Maličkým přejeme na cestu životem co nejvíce 
sluníčka a lásky, rodičům pak při výchově 
trpělivost, hodně radosti a málo starostí.

Za kulturní komisi 
Mgr. Marie Kňurová
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vesniCká olyMpiáda 2010 - 15. ročník
Celoroční sportovní soutěž obcí

Patnáctý ročník Vesnické olympiády skon-
čil závěrečným večírkem s vyhodnocením celé 
letošní soutěže. Večírek uspořádal Hlubočec  
v sobotu 27. listopadu v místním Obecním 
domě a byla to vydařená tečka za celou sezonou. 
Nakonec se konalo 10 soutěží, pro problémy 
s organizací nebyla letos zařazena sálová kopa-
ná. Plesná se držela celou dobu v první polovi-
ně startovního pole, nakonec skončila celkově 
na pátém místě. V jednotlivých soutěžích Plesná 
jednou vyhrála (badminton), dvakrát byla třetí 
(stolní tenis a cyklistika), jednou čtvrtá (nohej-
bal) a jednou pátá (přespolní běh). V jednotliv-
cích obsadil Petr Synek druhé místo ve stolním 
tenise.

Výsledky posledních tří soutěží:
Osmou soutěží byla lukostřelba, kterou opět 

uspořádala Velká Polom na střelnici v Sýkorní-
ku, zúčastnilo se všech 10 obcí a celkem starto-
valo 38 střelců. Celý průběh soutěže, atmosféra 
i počasí byly výborné a výkony střelců zaslouží 
uznání, opět úroveň šla celkově nahoru. Repre-
zentanti Plesné zůstali na úrovni loňských vý-
sledků a to se projevilo poklesem na šesté místo. 
V jednotlivcích vyhrál Martin Konečný z Horní 
Lhoty nástřelem 137/69. Umístění našich borců:  
12. Michal Baier (114/55), 18. Zbyšek Ciompa 
(105/54), 21. Tomáš Luzar (100/59) a 22. Jiří 
Chrobok (95/46).

Umístění obcí v lukostřelbě:
  1. Horní Lhota
  2. Velká Polom
  3. Dolní Lhota
  4. Těškovice
  5. Vřesina
  6. Plesná
  7. Dobroslavice
  8. Hlubočec
  9. Pustá Polom
10. Krásné Pole

Devátou soutěží byla cyklistika, která se jela 
v rámci cyklozávodu Plesenská stezka. Soutěž 
pořádal Sokol Plesná ve spolupráci s Městským 
obvodem Plesná, celou akci sponzorsky podpo-
řily firmy Globus, Elvac, Narwall, Cykloservis 
Binar, Corrigo, Duplex, Sep-systém a Hospůd-
ka U Žáby. Celkově se zúčastnilo závodu 110 
účastníků, z toho bylo 33 závodníků Vesnické 
olympiády. Soutěž jednotlivců Vesnické olym-

piády i celkově Plesenskou stezku na značně 
rozbahněné trati vyhrál Viktor Klos z Horní 
Lhoty. Umístění našich závodníků: 7. René Cih-
lář, 12. Marek Václavík, 16. Zdeněk Mikolajek, 
25. Jiří Chrobok. Plesná v soutěži obcí skončila 
na výborném třetím místě.

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

Poslední, desátou soutěží byla střelba ze 
vzduchovky, kterou pořádal Hlubočec ve Velké 
Polomi. Zúčastnilo se všech deset obcí a celkem 
39 závodníků. Soutěž jednotlivců vyhrál Pře-
mysl Stanovský z Hlubočce s nástřelem 172/83, 
celkové výkony zaostaly za minulými ročníky. 
Naši střelci obsadili celkové sedmé místo, výko-
ny jednotlivců: 17. Vladislav Brož (146/78), 28. 
Zbyšek Ciompa (126/57), 32. Dušan Poštulka 
(120/58) a 34. Roman Rajský (119/63).

Umístění obcí ve střelbě ze vzduchovky:
  1. Velká Polom
  2. Kráné Pole
  3. Dolní Lhota
  4. Horní Lhota
  5. Hlubočec
  6. Vřesina
  7. Plesná
  8. Pustá Polom
  9. Těškovice
10. Dobroslavice

Celkové umístění obcí v 15. ročníku Ves-
nické olympiády (body v závorce jsou i s dvě-
ma nejhoršími výsledky, které se do celkového 
součtu nepočítají):

Celkové výsledky 15. Vesnické olympiády:
  1. Velká Polom .......... 72 (86)
  2. Vřesina ................... 60 (63)
  3. Dolní Lhota ........... 59 (65)
  4. Krásné Pole ........... 53 (58)
  5. Plesná ..................... 52 (57)
  6. Dobroslavice ......... 48 (48)
  7. Těškovice ............... 45 (47)
  8. Horní Lhota ........... 44 (44)
  9. Pustá Polom ........... 35 (37)
10. Hlubočec ................ 34 (35)

16. ročník Vesnické olympiády zahájí kon-
cem ledna 2011 soutěží v plavání, případní zá-
jemci  o reprezentaci obce se mohou hlásit u Pe-
tra Waldera, Zbyška Ciompy nebo Vladimíra 
Macha. Veškeré výsledky dosavadních ročníků 
Vesnických olympiád najdete na www.volny.cz/
sokol-plesna.

Ing. Vladimír Mach

Tj sokol plesná  

- oznáMení -

VÁNOČNí TURNaj 
V SÁLOVé KOPaNé

TJ Sokol Plesná zve všechny sportovce 
na tradiční vánoční turnaj  v sálové kopané, 
který se koná 26.12.2010 v tělocvičně DDM. 
Družstva se tvoří 4+1. Zápis v 8,00 hod. v tě-
locvičně.

-----------------------------------------------------

Tj SOKOL HLEDÁ SPRÁVCE HřišTě

Pro rok 2011 (případně další léta) se jed-
ná o pracovní závazek v době od 15.4.2011 
do 30.9.2011. Zájemci se mohou hlásit telefo-
nicky u p. Vladimíra Sobka, tel. 602 748 452.

-----------------------------------------------------

Tj SOKOL HLEDÁ NÁjEMCE 
HOSPůDKy

TJ Sokol Plesná hledá zájemce o pronájem 
na hřišti na Žižkově. Předpokládá se, že pro-
voz hospůdky bude v době od 1.5. do 30.9. 
daného roku. Zájemci se mohou hlásit rovněž 
u p. Vladimíra Sobka, tel. 602 748 452.

-----------------------------------------------------

Tj SOKOL PLESNÁ UPOZORňUjE,

že na bývalé koupaliště pod Novou Plesnou 
není dovoleno vyvážet stavební odpad. Takové 
jednání je přinejmenším porušením pravidel 
slušného chování a dobrého soužití v naší obci.

PřÁNí

Sokol Plesná děkuje všem 
partnerům a sponzorům 

za spolupráci v letošním roce. 
Přejeme všem našim členům, přátelům 

a partnerům krásné Vánoce 
a hodně úspěchů v roce 2011.

POZVÁNí Na PLES

TJ Sokol Ostrava – Plesná zve všechny 
občany k návštěvě tradičního Sokolského 

plesu, který se bude konat 
v sobotu 5.2. 2011 v tělocvičně DDM 

v Plesné. V neděli 6.2. bude opět 
uspořádán Dětský maškarní ples.

Ing. Vladimír Mach

Střelba	ze	vzduchovky
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sbor dobrovolných hasičů 

Podle nového předpisu o požární bezpeč-
nosti musí od ledna každý komín připojený 
k funkčnímu kotli na vytápění alespoň jednou 
za rok zkontrolovat kominík. Týká se to rodin-
ných a bytových domů, ale také chat a chalup. 
Lidé tak zaplatí za kontrolu navíc nejméně 300 
korun. 

Zatímco dosud kominík při čištění vystavil 
jen stvrzenku, nově musí vyplnit zprávu o kon-
trole. Slouží k tomu formulář, který je přílohou 
nového předpisu. Kvůli vyplňování dokumentu 
se čištění prodraží ročně o stovky korun. "Kro-
mě poplatku za čištění si budeme za kontrolu 
komína a potvrzení účtovat 300 až 400 korun," 
potvrdil kominík František Poláček. 

Tomu, kdo dokument nebude mít a vyho-
ří kvůli špatnému komínu, hrozí pokuta až 25 
tisíc korun. Hasiči budou postih posuzovat in-
dividuálně. "V některých případech může sta-
čit i domluva," uvedl Radek Kisinger, mluvčí 
generálního ředitelství hasičů. Týkalo by se to 
například člověka, který by mohl prokázat, že 
léta kontrolu komína nechával provádět a teprve 
v posledním případě na to zapomněl.

U výplaty pojistného by to bylo podobné. 
"Pokud zjistíme, že dotyčný opakovaně poru-
šoval svou povinnost, bude sankce vyšší," řekl 
Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

Hasiči tvrdí, že na kontroly bude dostatek 
odborníků. Kominíci to však vidí jinak. "Teď 
dorazíme tak do dvou týdnů, po Novém roce se 

bojím, že se lhůty podstatně prodlouží," uvedla 
například pracovnice kominictví z Prahy.

Nový předpis však také znamená úlevu. 
Kdo vytápí dřevem nebo uhlím, si musel do-
sud na čištění šestkrát ročně zvát kominíka. 
Teď bude moci komín čistit sám, a to jen třikrát 
za rok. Zda to dělá dobře, potvrdí roční kontrola.

Kvůli špatně čištěným či postaveným komí-
nům v Česku ročně vypukne na 300 požárů. 
Změnily se materiály i kotle a lidé čištění pod-
ceňují. "Lidé si mají na kontrolu komínů i dnes 
zvát kominíky, ale dost z nich to nedělá," dodá-
vá Poláček.

Zda člověk má doklad o kontrole, nebude ni-
kdo preventivně kontrolovat. "Kontrola nehro-
zí až do doby, kdy špatně udržovaný spotřebič 
a spalinová cesta ohrozí požárem své nejbližší 
okolí," uvedla Blanka Menclová Špundová z ge-
nerálního ředitelství hasičů.

Po schválení vyhlášky 91/2010 Sb. se mezi 
lidmi strhl rozruch, který byl tak trochu způso-
ben její chybnou interpretací. Na první pohled 
to vypadalo, že bude naší povinností zvát domů 
šestkrát ročně kominíka; a tedy ho i šestkrát 
za rok zaplatit.

VE SKUTEČNOSTi VyPaDají NašE 
POViNNOSTi TaKTO:

Co je třeba dodržovat

Revize: Při uvedení nového komínu do provozu 
nebo jeho opravě či rekonstrukci. Smí provádět 
jen kominík. 

Kontrola: Jednou ročně u všech druhů paliv. 
Smí provádět jen kominík.

Čištění: U kotlů na pevná paliva je to u celoroč-
ně provozovaných topidel 3x ročně, u sezonních 
2x ročně. U zemního plynu 1x ročně, u tekutých 
médií 3x ročně. U zdrojů tepla do 50 kW může 
čištění provádět i majitel sám. 

Vypalování komína: Podle vyhlášky to může 
provádět jen kominík. Navíc se musí oznámit 
místním krajským hasičům. 

Po kontrole, čištění i revizi je podle vyhlášky 
třeba napsat zprávu. Vyhláška mluví o způsobi-
lé osobě, z čehož vyplývá, že u čištění to může 
být i sám majitel objektu, v ostatních případech 
kominík.

Jana Benková, 
jednatel SDH Plesná

péče o koMíny je nezbyTnosT

PřÁNí

Vážení spoluobčané,

jen několik dní nám zbývá do konce roku 
2010. Sbor dobrovolných hasičů v Plesné Vám 
všem děkuje za projevenou důvěru, za účast 
na našich akcích a soutěžích a za poskytnutí 
starého železa při sběru železného šrotu.

Přejeme Vám hezké prožití svátků 
vánočních a hodně štěstí, zdraví 

a úspěchů, pohodu v novém roce 2011.

HaSiČSKý a MašKaRNí 
PLES

Srdečně Vás také zveme na náš tradiční 
Hasičský ples na sobotu 15.1. 2011 od 20,00 
hodin v Domě dětí a mládeže a rovněž 
na Maškarní ples, který bude 19.3.2011 
od 20,00 hodin v Domě dětí a mládeže.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Za sbor dobrovolných hasičů 
Radislav Benek - starosta sboru 

Petr Bajger - velitel sboru

výzva, upozornění, 
dobře Míněná rada !

V posledním období 
naším městským obvo-
dem zahýbalo několik 
zpráv. Jsou ale pořád 
stejné, jedná se totiž 
o vloupání a krádeže 
v rodinných domcích 

a také v méně často navštěvovaných prosto-
rách. Toto je pro občany velmi nemilé, pro-
tože je patrné, že tito nezvaní hosté jsou při 
chuti a v Plesné se jim začalo líbit. Všechny 
tyto případy jsou vyšetřovány policií, ale to 
už bývá často pozdě. Proto Vás chci vyzvat 
k větší obezřetnosti, opatrnosti a všímavosti. 
Pokud uvidíte ve svém okolí někoho cizího, 
možná podezřele vypadajícího, kdo vylože-
ně pozoruje okolí, nebojte se jej zeptat, koho 
hledá, anebo např. zda něco nepotřebuje, 
v žádném případě jej však nepouštějte domů!  
Buďme také pozorní, co se děje u souseda, 
obzvláště když víme, že je třebas na dovole-
né. Snažme se ztížit  těmto nezvaným hos-
tům jejich pohyb zde v Plesné. Neváhejme 
si poznamenat podezřelou poznávací značku 
auta, byť se třebas nic nestane. V případě, 
že se něco stane, to může být hlavní stopa. 
A pokud jsou známky kriminálního chování  
už silné, neváhejte volat policii (tel. 156 nebo 
158, 112 ), jistě brzy přijedou.

Nechci Vás tímto příspěvkem strašit, snad 
to není tak vážné, ale jen vybídnout k větší 
ostražitosti, neboť co dnes potkalo některé 
naše sousedy, může někdy potkat také i nás.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta
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 Na kole zemí příběhů
NejeN biblických - 3. část

24.4.2010

Začínám stoupat do Jeruzaléma. Síly z oves-
ných vloček nejsou nevyčerpatelné. Ještě že 

mám dost vody! Na okolních kopcích se objevují 
rozsáhlá sídliště vypadající jako z panelů, velmi 
nepříjemný průjezd tunelem a už vidím pod se-
bou zlatou kopuli Skalního dómu a mešitu Al-
Aksá. U muslimů si kupuji za babku 3 banány 
a 3 mandarinky a to mne zachraňuje před na-
prostým vyčerpáním. Od hladiny Mrtvého moře 
mám za sebou překonání výškového rozdílu 
přes 1200 m. Najít Staré město je ale nekonečný 
problém. Je to jen necelý kilometr čtvereční ob-
klopený hradbami s osmi branami a podle mapy 
jsem byl mimo a nikdo mi nebyl schopen ukázat 
na mapě, kde vlastně jsem. Navíc na mé mapě 
jsou jen jména těch větších ulic. Ale alespoň 
jsem zabloudil do čtvrti ultraortodoxních - Mea 
Šearim. Není to ta známá židovská čtvrť starého 
města, ale velká městská čtvrť na západní straně 
Jeruzaléma. Byl sabat a připadal jsem si jako ně-
kde v Haliči před 100 lety, jak to známe z filmů 
či beletrie. Lidé se procházejí středem ulic, děti 
si umírněně hrají s míči, dospělí důstojně krá-
čejí, dvojice se ostýchavě drží za ruce. Všichni 
jsou náležitě oblečení, většinou v černém, ně-
kteří mají béžové saténové peleríny, i školáci 
mají pejzy spletené do dlouhých copánků, ně-
kteří muži nemají klobouky, ale mohutné širo-
ké černé kožešinové beranice. Asi vyšší vrstva, 
viděl jsem později jednoho z nich, jak ve starém 
městě přistoupil k hlídkujícímu vojákovi (nebo 
spíš policistovi, ozbrojenců je tu plno, v různých 
uniformách) a kontroloval jeho doklady. Ten mu 
je docela přátelsky předložil. Když jsem se ko-
nečně dobral k Damašské bráně, jedné z osmi 
bran, jimiž se vstupuje do starého města, a ocitl 
se právě v muslimské čtvrti, tedy té největší, byl 
jsem zděšen. Jako na velkém bazaru v Istanbu-
lu, ale nezastřešeném. Těch lidí, krámků, uličky 
sotva 3 m široké, někdy procházející pod domy, 
svažité, občas 2, 3 nebo i více schodů, a když 
jsem se tím musel prodírat s kolem s tlustými 
brašnami po stranách, byl to horor. Pokud ale 
dávám pozor a do nikoho nevrážím, nikomu ne-
vadím. Počkají, postojí, uhnou. Hledal jsem to-

tiž Polski hospic, ale marně. Jsou tu všemožné, 
první byl na ráně arménský a hned vedle rakous-
ký, zvolil jsem tedy ten. Na ulici Via Dolorosa 

(je to cesta s vyznačenými zasta-
veními, po níž měl kráčet Kris-
tus s křížem od Pilátova domu 
na Golgotu, tedy vlastně křížová 
cesta, jak je popsána v Novém 
zákoně) jsem se střetl s výpra-
vou ze Slovinska, se slovinskými 
vlaječkami, vedenou takovým 
tučným, ale velmi sympatickým 
mnichem, který se hned ke mně 
podle mé vlaječky na kufříku 
hlásil. Jedou po svatých místech 
Svaté země.V hospici jsem se 
konečně dal do pořádku: ospr-
choval, oholil (podruhé), vypral 
a pověsil prádlo na šňůrku mezi 
zamčeným kolem a železným 

plůtkem v areálu hospice. Nejedná se o hospic 
v nám známém smyslu, ale je to zhruba skrom-
ný hotel či penzion provozovaný nějakou církví 
nebo dobročinnou organizací.

Pak jdu naproti k Arabovi na skopový kebab, 
je sice trochu cítit, ale jedl jsem i horší. Po dlou-
hé době se v hospici dostávám opět k počítači, 
jedinému, zato bez poplatku. A jdu spát se sila-
mi totálně na dně.  30 km.

25.4.2010

U snídaně se seznamuji s velmi sympatic-
kým 64letým motorkářem z Holandska,  máme 
spřízněné zájmy i názory, ještě později spolu 
posedíme u piva. Po snídani vyrážím do starého 
města. Na Via Dolorosa se nepoznán připojuji 
k polské skupině s velmi sympatickou, znalou 

a příjemnou průvodkyní. Vykládá jednotlivá 
zastavení a nakonec mizí i se skupinou mezi 

stánky. Ale potkávám je opět v Chrámu božího 
hrobu, a to bude na dlouho. Je tam spousta lidí, 
každá církev má svou kapli, ale Boží hrob je 
v rukou ortodoxních pravoslavných. Před dvěma 
lety se o Velikonocích k Božímu hrobu chtěli 
dostat členové nějaké jiné církve a došlo k po-
tyčce s pravoslavnými přímo v rotundě Božího 
hrobu, tekla krev a řešila to policie. V chrámu 
je i Golgota, kamenný vršek s třemi kříži a od-
krytou skálou, která měla v okamžiku Kristovy 
smrti prasknout. Nějaká prasklina tam skutečně 
je. Vše je překryto chrámem. Je to z hlediska 
lokalizace jen více či méně pravdivá legenda, 
protože vše se začalo odkrývat a chrám se za-
čal stavět až po několika stech letech na základě 
popisu v evangeliích. Ale ty davy jsou hrozné. 
Pořád se hloupě fotí před kdečím, někteří by se 
rádi nechali vyfotit i ležící na kameni, na který 
byl údajně položen Kristus po sejmutí z kříže. 
V Božím hrobu jsem skutečně byl, podíváš se 
20 vteřin a pop tě žene ven. No a pak jsem če-
kal s Poláky na další pokračování. Přijel auto-
bus, všichni nastoupili, já také, aniž jsem věděl, 
kam se pojede. Cestou jsem pochopil, že se jede 
do Betléma. Před Betlémem projíždíme důklad-
nou izraelskou kontrolou. Pasy naštěstí nekont-
rolují, i když ho mám v pořádku,takže by nebyl 
žádný důvod k perzekuci, ale odhalilo by se, 
že nepatřím k polskému zájezdu. Pak průjezd 
průchodem v betonové zdi 8 m vysoké na úze-
mí palestinské samosprávy, dost depresivní 
pocit. Za ním něco jako gheto, je vidět, že lidé 
nemohou vyjíždět nikam za zeď za prací, plno 
různých prodejců, většinou sešlé budovy, ale 
lidé úplně normální, slušní a přívětiví. Nejdříve 
drobný nákup, pak oběd - velký talíř, na který je 

možno naklást různá tučná masa a v tuku resto-
vanou zeleninu - jako v Orientě, za jednotnou 

pokračování	článku	na	10.	straně	

Zeď	nářků

Na	obzoru	Jeruzalém
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cenu 13 USD. Já si dávám jen pivo, ale Polky se 
cpou. A pak jeskyně Narození. Ta má být sku-
tečná, jelikož chrám nad ní byl postaven brzy 
a jako jediný původní v Izraeli nebyl ve 4. stol. 
po Kr. zničen Peršany pod velením Dareia III. 
(zatímco král Dareios I. prohrál s Řeky v bitvě 
u Marathonu v r. 490 př.Kr. a jeho syn Xerxes 
I. pak o 10 let později u Thermopyl). Do areá-
lu chrámu je vchod zbudovaný tak, že se mu-
síš sehnout, a to proto, aby tam neprojel jezdec 
na koni.Ale nebylo toho zapotřebí. Na stěnách 
totiž byli vyobrazeni tři králové jako mudrci 
z východní říše a Peršané usoudili, že to byli 
jejich králové a dali pokoj. Jeskyně zrození má 
být autentická. Stále v ruksáčku nosím dlouhé 
kalhoty a buff (pokrývku hlavy). U Božího hro-
bu jsem je nepotřeboval, zato tentokrát jsem ne-
chal ruksak v autobuse. Mladý pop (opět to tady 
spravují ortodoxní pravoslavní) se mne zeptal, 
odkud jsem, načež mne kvůli kraťasům vyká-
zal z řady. Mel jsem říci, ze jsem třeba Srb, pak 

by mi to možná prošlo. Vyběhl jsem na nádvoří 
a od jednoho prodejce jsem si půjčil takový vel-
ký šátek s tím, že mu dám po vrácení 5 šekelů. 
Tak jsem ještě stihl "svou" skupinu, jeskyní jsem 
prošel stejně rychle jako Božím hrobem, šátek 
i s 5 šekely vrátil a byl jsem trhovcem nazván 

"honest man" (čestným mužem). 
Asi už nepočítal, že se s šátkem 
shledá. Nasedli jsme do auto-
busu a vyrazili zpět na Jeruza-
lém. Tentokrát na check pointu 
důkladný pohovor izraelských 
vojáků s řidičem, otázky, co 
je to za výpravu, kam jede atd. 
Na pasy opět nedošlo. Jel jsem 
totiž stále inkognito, průvodky-
ně ani účastníci nevěděli, že jsem 
Čech a nepatřím k nim. Občas 
jsem pronesl "přeprašam" nebo 
"dženkuje" a byl jsem za Poláka. 
Pořad jsem sledoval, kdy odbo-
číme do centra. Ale bus fičel již 
předměstími Jeruzaléma k Mrt-
vému moři. Musel jsem  se tedy odhalit. Přerušil 
jsem zdvořile výklad průvodkyně a šel s prav-
dou ven. Zároveň jsem jí velmi stručně vylíčil, 
že jedu kolem Izraele na kole, pochválil, jak jsou 

skvělá skupina a ještě 
lepší průvodkyně, tak-
že jsem nebyl schopen 
se od nich odloučit, 
a když jsem odpově-
děl na otázku po věku 
a navíc, že jsem z Os-
travy, následoval mís-
to mnou očekávaného 
rozhořčení potlesk 
a obdivné poznámky. 
Řidič mi při  nejbliž-
ší příležitosti zastavil 
u zastávky malých 
zelených autobusků, 
provozovaných Araby 
a jezdících po stano-
vených trasách, ale za-
stavujících na znamení 

(jako turecké dolmuše) a já jsem za 4,5 šekelů 
byl za půl hodiny u hradeb Starého města. Šel 
jsem se pak podívat ke Zdi nářků, prošel židov-
skou (nejvznosnější), arménskou (orientální, 
ale jinak než u muslimů) a křesťanskou (jediná 
bez záplavy  prodejních stánků, působící trochu 

dokončení	článku	"Na	kole	zemí	příběhů	nejen	biblických	-	3.	část"
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neživě) čtvrtí, podíval se na Davidovu citadelu 
u Jaffské brány a šel do hospice. Jakkoliv velký 
je přes den v uličkách nepořádek, hlavně u mus-
limů, večer byly ulice všech čtvrtí vzorně ukli-
zené, zametené, někde dokonce i umyté. Večer 
totiž vyjedou do uliček desítky traktůrků s pří-
věsy a prodejci do nich již předem připravený 
odpad sypou. Ale nevím, jak večer vypadá celo-
denní muslimský binec před hradbami Starého 
města.

V hospici jsem si dal řízek, bramborový salát 
a pivo. Zase jednou poctivé evropské vepřové 
maso. Přisedl si holandský motorkář, vylíčil 
jsem mu svou dnešní anabázi. Moc se tomu 
smál. Vyměnili jsme si mailové adresy s tím, 
že se určitě ještě někdy setkáme. K tomu nám 
vyhrával Mozart.

U stolu napříč místností čelem ke mně, ale 
zakryt spolustolovníkem seděl starší muž, kte-
rý pomalu zřetelnou němčinou vykládal něco 
o Česku. Zachytil jsem slova ODS, vydávání 
knih a ještě semtam něco. Nebylo moc slyšet. 
Pak si k nim přisedla řádová sestra, která zde 
pracuje, a když jsem muže lépe zahlédl, byl jsem 
si skoro jistý, že je to kardinál Vlk. Před veče-
ří se jen zběžně pokřižoval, kolárek neměl, byl 
ve světle šedém obleku. Když se zvedli, bylo to 
jasné. Pozdravili jsme se a druhý den ráno mi 
řádová sestra, kterou jsem si hned po příjezdu 
asi naklonil tím, že jsem ji při prvním setkání 
pozdravil v Rakousku obvyklým Grüss Gott, 
potvrdila, že to byl kardinál Vlk a že tam bude 
asi do 9.7. na své první důchodcovské studijní 
dovolené

Miroslav Hrdina

Jeruzalém,	v	popředí	mešita	Al-Aksá

Ortodoxní	židé
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MusíMe dýChaT znečišTěný vzduCh?

Vážení spoluobčané,
všichni asi víte, že náš městský obvod Plesná 

patří k těm nejčistším částem města Ostravy. 
Ale i přes tuto velmi příznivou situaci nastávají 
v zimním období i u nás problémy s ovzduším. 
Určitě jste si všimli, že z některých komínů se 
valí silně zapáchající dým různých podezřelých 
zbarvení. Zaujala mne akce města Klimkovic, 
kde na internetu začali zveřejňovat snímky 
„čoudících“ komínů – a výsledek se dostavil 
velmi brzy. Většina lidí, jejichž domy se na fo-
tografiích objevily, se „chytla za nos“ a začala 
topit ekologičtěji. Neměli bychom si i u nás vzít 
z Klimkovic příklad?I u nás by se totiž dost ta-
kových provinilců našlo a měli by si uvědomit, 
že spalováním škodlivých látek škodí nejen celé 
obci, ale také sobě.

Co bychom měli dělat, abychom se chovali 
šetrně k životnímu prostředí?

Měli bychom šetřit energii – zhasínat světla, 
vypínat spotřebiče, pokud je nepoužíváme, pro-
tože méně spotřebované energie znamená méně 
emisí vyprodukovaných při její výrobě.

Neměli bychom spalovat černé a hnědé uhlí 
– vždyť Plesná je plynofikovaná, nebo bychom 
mohli přejít na spalování biomasy (dřevo, pe-
lety, štěpka) s využitím kotlů s lepší účinností 
spalování.

Doma ani v otevřených ohništích bychom 
v žádném případě neměli spalovat:

Plasty – při jejich spalování unikají do ovzdu-
ší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním po-
lystyrenu vzniká jedovatý styren. Není přece 

problém plastové obaly a výrobky třídit a dávat 
do kontejneru, který v naší obci najdete ve svém 
blízkém okolí.

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý náby-
tek, natřená prkna – uvolňují při spalování di-
oxiny a formaldehyd. To vše patří do sběrného 
dvora, který je v Martinově.

Nápojové kartony (obaly od mléka, džusů 
apod.) produkují chlororganické látky a těžké 
kovy – rovněž patří do kontejneru na plasty.

Celobarevné letáky a časopisy také obsahují 
velké množství těžkých kovů uvolňujících se při 
spalování. Také patří do tříděného odpadu.

A snad už nejsou mezi námi takoví, kteří 
pálí doma v kotli staré pneumatiky! I ty patří 
do sběrného dvora, nikoli do kotle nebo – jak 
dokonce jsme svědky – do lesa!

Někdo může namítnout: jaký je rozdíl mezi 
spalováním odpadu ve spalovně a doma?

Ve spalovně se odpad likviduje při vysokých 
teplotách, dochází k téměř dokonalému spalová-
ní, při kterém je většina odpadních látek vyso-
kou teplotou rozložena na vcelku neškodné slož-
ky, které se  navíc zachycují účinným systémem 
filtrace. Přesto je úplně nejvhodnější odpad tří-
dit a následně recyklovat – šetříme tím původní 
suroviny i energii.

Na závěr bych chtěla zdůraznit: toxické látky 
v kouři nevidíte, a proto mnohým připadá, že 
riziko je minimální. Není tomu tak – tyto látky 
pomalu poškozují naše zdraví a za pár let mohou 
vést k těžkým onemocněním.

PhDr. Šárka Hrdinová

MaTeřská školka 
- další díl -

V minulých číslech Plesa jste byli informová-
ni, co se ve školce událo z hlediska nápravy níz-
ké kapacity míst pro děti a také o  personálních 
změnách. A o tom bych Vám chtěl podat bližší 
informace.

K  31. srpnu t. r. bývalá ředitelka p. Kate-
řina Čepková podala na základě vzniklých 
technicko-administrativních  problémů žádost 
o uvolnění z funkce ředitelky. Bylo jí vyhově-
no a na dobu do výběru a jmenování nové řádné 
ředitelky byla pověřena zástupem  p. Sylva Hr-
báčová. Zřizovatel, tzn. městský obvod má však 
v takových případech vždy nutnou povinnost – 
vypsat řádné výběrové řízení tak, jak nařizuje 
zákon. A to také udělal. Byl vypsán konkurz, 
do něhož se nakonec přihlásily 3 zájemky-
ně. Výběrová komise byla složena ze zástupců 
městského obvodu, učitelského sboru školky, 
zástupců České školní inspekce, odboru škol-
ství Magistrátu města Ostravy a odboru školství 
Moravskoslezského kraje. Tato komise na zá-
kladě ústních i písemných předvedených zna-
lostí uchazeček a jejich předpokladů pro výkon 
funkce ředitelky doporučila na toto místo jednu 
uchazečku, p. Vladimíru Macečkovou. Tu také 
posléze jmenovala Rada MOb Plesná do této 
funkce s platností od 29.11.2010. K tomuto datu 
se p. ředitelka ujala své práce. Nyní již mi zbý-
vá jen popřát nové p. ředitelce hodně úspěchů 
v její činnosti a vyslovit přání, aby všechny tyto 
změny, které  v letošním roce proběhly, byly ku 
prospěchu těch nejmenších, které naši školku 
navštěvují, ale také jejich rodičům.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

O tom, že Vánoce jsou 
především svátky křesťan-
ské, není pochyb. A také 
i letos si připomeneme zná-
mou událost narození Kris-

ta. Bohoslužby budou zde v Plesné o svátcích 
následovně:

Pá 24.12. (Štědrý den) .................... 22.00 hod.

So 25.12. (Hod Boží vánoční) ........... 9.00 hod.

Ne 26.12. (Svátek sv. Štěpána) ......... 9.00 hod.

Pá  31.12. (Svátek sv. Silvestra)...... 16.00 hod.

So  1.1.2011 (Nový rok) .................. 10.00 hod.

Ne  2.1.2011 .................................... 9.00 hod.

Všem plesenským občanům přeji 
krásné a požehnané prožití svátků vánočních 

a novoročních.

Váš duchovní správce 
p. Jiří Schreiber 

vánoCe v našeM 
kosTele
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slovo redakční rady plesa
 

Narození:
Srpen:
 Matyáš Hořínek

Listopad:
 Jana Skalková

Zemřelí:
Září:
 Marie Antošová

Celkový počet obyvatel k 1.12.2010:
 1.324 (643 mužů a 681 žen)

jubilanti 2010 a 2011

Prosinec:
 Marie Kozelská
 Ludmila Macharová
 Milada Kotalová
 Stanislav Bochňák
 Danuše Komárová
 Marie Osuchová

Leden:
 Jarmila Klásková
 Jiřina Kolářová
 Marta Šilerová
 Josef Komár
 Jan Víteček
 Jan Schlossarek
 Zdenka Hruzíková
 Anna Adámková

Únor:
 Anežka Kotalová
 Anna Štěpaníková
 Jiřina Šašinková
 Jindřiška Štefková
 Vlasta Cihlářová

společenská  kronika

Vážení spoluobčané,
po volbách do zastupitelstva Městského obvo-

du Plesná Rada městského obvodu jmenovala 
novou redakční radu našeho občasníku Pleso. 
Do redakční rady byli jmenováni tito zastupi-
telé: Zdeněk Kubín, Petr Peterek, Petr Synek, 
Ing. Jan Bochňák a předsedkyní redakční rady 
byla jmenována PhDr. Šárka Hrdinová.

Pleso vychází pětkrát do roka, zhruba s dvou-
měsíčním odstupem tak, aby se v něm odrazily 
nejdůležitější události života Plesné v průbě-
hu celého roku. Byli bychom rádi, kdyby sami 
občané více přispívali do Plesa. Budeme proto 
v každém čísle uveřejňovat uzávěrku následu-
jícího 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 následujícího čísla Plesa je 
10. února 2011.

Redakční rada Plesa přeje svým čtenářům 
krásné Vánoce, pevné zdraví a hodně štěsí 

v roce 2011.

TroCha vTipů 
  „Člověče, jak je možné, že vždycky trefíš střed ter-

če?“ „No, víš, já mám na to recept.“ „Prosím tě, 
jaký?“ „Já totiž nejdřív střelím, potom nakreslím 
terč.“

  Růža dostala od milence zlatý prsten. Povídá man-
želovi: „Podívej, našla jsem zlatý prsten a je mi 
akorát.“  „To máš štěstí, já jsem našel v naší posteli 
trenýrky a jsou mi malé!“

Bohumil Lehen

Plesová sezóna 2011 je tady!
15. ledna -  Hasičský ples

Ples Sboru dobrovolných hasičů Plesná
5. února -  Sokolský ples

Ples TJ Sokol Plesná
6. února - Dětský maškarní ples TJ Sokol Plesná
19. března - Maškarní ples Sboru dobrovolných hasičů
Z technických důvodů se ples KDU – ČSL nekoná.
Přejeme Vám příjemnou zábavu.

Ing. Jan Bochňák , starosta

advenTní konCerT v kosTele 
sv. jakuba sTaršího

Doba adventní bývá vnímána jako doba pří-
prav na narození Krista, na Vánoce. A k této 
době zcela jistě patří i jakési duchovní ztišení, 
spolu s různými duchovně laděnými akcemi. 
Jednou z takových akcí jsou i adventní koncerty. 
Vídáme je v televizi i jinde. Adventní koncert je 
rovněž připraven v našem kostele, a to v pátek 
17.12. v 18:00 hodin. Vystoupí zde Stadlerovo 
klarinetové kvarteto, zpěvem bude provázet 
pěvecká „stálice“ Moravskoslezského národní-
ho divadla p. Martin Gurbal´ - bas. Na pořadu 
budou skladby F. Farkase, J. S. Bacha, T. Albi-

oniho a Biblické písně A. Dvořáka. Tento kon-
cert se uskuteční v rámci cyklu „Čtvero ročních 
období“.

Vstupné je 120,- Kč, důchodci, studenti 80,- 
a děti zdarma.

Podle výše uvedeného programu, a také pod-
le účinkujících, se můžeme těšit opět na mimo-
řádný zážitek. Nenechte si jej ujít a přijďte si jej 
vychutnat.

Jste všichni srdečně zváni.

Za pořadatele MOb Plesná 
Ing. Jan Bochňák, starosta


