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Na tomto místě měla být uveřejněna má 
soukromá úvaha o volbách.

Redakční rada však uvedení této úvahy 
zamítla.

Jan Bochňák

Volby

Rada se v období od posledního vydání Ple-
sa sešla celkem osmkrát a projednala celkem 
95 programových bodů. Byly to zejména tyto:

-  projednávání koupě pozemků bývalých 
vodovodních studní pod Novou Plesnou. 
Po dlouhých jednáních bude rozhodnuto 
na dalším zasedání zastupitelstva;

-  oprava komunikací Na Žižkově, U Pískov-
ny, Na Milířích. Výběrová řízení na doda-
vatele smlouvy o dílo a další související 
agenda;

-  realizace přechodu u mateřské školy – vý-
běrová řízení, agenda s tím související;

-  dokončení povrchu parkoviště u hřiště Hra-
bek;

-  projednávala se finanční kontrola ÚMOb – 
byla shledána bez závad;

-  byly projednány kapitálové požadavky 
na město pro rok 2015 a v letech 2016 – 
2018; 

-  změny v obecně závazných vyhláškách 
města. Zde se nejednalo o změny týkající se 

Plesné, ale všeobecné změny anebo změny 
pro jiné obvody;

-  vyřazení a likvidace starého, nefunkčního 
a již nepotřebného majetku;

-  příprava zateplení, výměna oken a výměna 
střech v budově hasičské zbrojnice.

Dále se rada zabývala:
-  požadavky stavebníků na vedení přípojek, 

vjezdů k domům, vyjádřením ke stavbám 
a záležitostmi s tím souvisejícími -  smlou-
vy o služebnosti, o právu provést stavbu, 
apod.;

-  smlouvami o nájmech hrobových míst;
-  rozpočtovými opatřeními - MOb získal 800 

tis. Kč na opravu komunikací, 30 tis. Kč 
na konání festivalu Májová Plesná.

-  přípravou zasedání zastupitelstva - zásady 
pro sestavení rozpočtu na rok 2015 a další 
body.

Jan Bochňák, 
starosta
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Plesná v letech 2011 – 2014
Jsme na sklonku volebního období a bývá 

dobrým zvykem složit jakousi inventuru: co se 
v tomto období událo, co se povedlo, co se ne-
povedlo a jak se „život“ v tomto období odvíjel.

Financování a hospodaření. Hospodaření 
obvodu bylo odvislé od rozpočtu, který byl kaž-
doročně schvalován. Rozpočet je tvořen finanč-
ními prostředky - tzv. místními poplatky (ze 
psů apod.), dále daní z nemovitostí a ostatními 
příjmy (nájem bytu, dary, příjmy ze vstupného, 
reklam apod.) - celkem asi 1,400 mil. Kč. Další 
finanční prostředky na provoz jsou poskytová-
ny obvodu městem ve výši cca 3,800 mil. Kč. 
Tento systém přidělování finančních prostřed-
ků je však pro malé obvody velice nevýhodný, 
a proto jsem vyvíjel úsilí o nápravu tohoto sta-
vu. V roce 2013 byl provozní rozpočet navýšen 
o 300 tis. A v roce 2014 o 0,8 mil Kč z rozpoč-
tu města, což pomohlo k lepšímu zabezpečení 
chodu obvodu. Peníze na investice byly zís-
kány z města anebo jiných zdrojů samostatně. 
Za uplynulé období byly získány navíc tyto fi-
nance na investiční akce:

• oprava budovy MŠ a okolí – 6 mil. 
• rekonstrukce zahrady MŠ – 0,4 mil. 
• oprava chodníku na Žižkově – 0,5 mil.
•  oprava části komunikace Na Milířích – 0,8 

mil. (realizace bude probíhat v 9.-11. měsíci 
r. 2014)

•  tech. dokumentace – chodník k. Svobody 
(od Hrabku k bývalému statku) – 140 tis.

•  zateplení budovy hasičské zbrojnice (bude 
provedeno v 10. – 11. měsíci r. 2014) – 2,8 
mil.

•  každým rokem se dařilo získat příspěvek 
na konání festivalu Májová Plesná – cel-
kem 120 tis.

•  energetické štítky budov, optimalizace to-
pení v budově úřadu, energetické audity 
budov vše z finančních prostředků města 
cca 150 tis.

•  za čtyřleté období byly oproti stálému 
rozpočtu získány finance navíc v celkové 
výši cca 12 miliónů.

Co se týče hospodaření obvodu, veškeré 
akce byly realizovány přes výběrová řízení, 
v nichž byly vybírány firmy s co nejnižší cenou 
za dílo, avšak v patřičné kvalitě. Hospodaření 
obvodu bylo pravidelně dvakrát ročně podro-
bováno auditu, nikdy nebyly shledány žádné 
závažné nedostatky.

Životní prostředí. Na tomto úseku se ne-

podařilo zabezpečit výstavbu kanalizace. Vý-
stavbu má však plně ve své kompetenci město, 
avšak vzhledem k velkému rozsahu našeho 
území a tím i k vysoké ceně (cca 200 mil) měs-
to tuto akci nezrealizovalo. Plesná jako první 
mezi obvody Ostravy sjednala zvýhodněný vý-
voz žump, čímž se vývoz pro občany zlevnil. 
Jsou již povolovány domovní čistírny odpad-
ních vod. Pro občany byl zdarma organizován 
pětkrát ročně svoz velkoobjemového odpadu 
a v období duben – listopad byly trvale umístě-
ny na 4 místech kontejnery na trávu.

Doprava. Na tomto úseku byl realizován 
zpomalovací semafor na Žižkově ve směru 
od Děhylova. Došlo tak k výraznému posílení 
bezpečnosti v místě Žižkov. Přispěla k tomu 
i generální oprava chodníku tamtéž. Ještě le-
tos budou opraveny komunikace u Pískovny, 
na Žižkově a Na Milířích. V současnosti právě 
probíhá realizace přechodu pro chodce u mateř-
ské školy. Bohužel se nepodařilo „potlačit“ dál 
kruhový objezd na Žižkově. Důvody jsou: ne-
souhlas s výstavbou některých majitelů pozem-
ků (i plesenských) a také nesouhlas některých 
okolních obcí. Tato záležitost je plně v kompe-
tenci MS kraje a správy silnic Moravskoslez-
ského kraje. Na Novou Plesnou a u Hrabku byly 
umístěny měřiče rychlosti s upozorněním, což 
rovněž přispělo ke zklidnění dopravy v těchto 
místech. Městská hromadná doprava zajížděla 
do Plesné dvěma linkami č. 47 a 51. Jízdní řády 
těchto spojů byly trvale a opakovaně na žádost 
městského obvodu a jeho občanů upravovány 
tak, aby byly co nejvíce respektovány požadav-
ky občanů.

Údržba obvodu, tzn. v létě sečení trávy, 
mnoho dalších údržbářských prací (nátěry, 
opravy, malování a další) prováděla pracov-
ní četa. V této četě byli zaměstnanci plesenští 
občané, práci jsme poskytli i plesenským neza-
městnaným, na jejichž zaměstnání nám byl po-
skytován příspěvek z úřadu práce. I přes některé 
problémy byl tento způsob údržby pro městský 
obvod finančně velice příznivý a mnohem vý-
hodnější, než kdybychom ji zabezpečovali sou-
kromou firmou. Totéž platí i o zimní údržbě, 
kterou na našem území zabezpečovala pracov-
ní četa, soukromá firma a také ostravské komu-
nikace. Z drobnějších údržbářských prací byl 
např. opraven pomník padlým rudoarmějcům 
na Nové Plesné, vyměněno zábradlí ve středu 
obce a další. Na úseku bezpečnosti občanů 
se trvalou spoluprací s městskou policií a také 
policií ČR dařilo udržet pozitivní skutečnost, 
že náš obvod zůstal jedním z nejbezpečnějších 
obvodů v rámci Ostravy. Podařilo se ve spo-
lupráci s Ostravskými komunikacemi provést 
generální opravu veřejného osvětlení na ul. 
26. dubna a také i jinde. Na některých místech 
bylo doplněno osvětlení, bohužel na některých 
místech se potřebné osvětlení zatím nepodaři-
lo realizovat. Máme zřízenou fungující a dobře 
vycvičenou zásahovou jednotku hasičů.

Výstavba v Plesné za poslední 4 roky byla 
popsána postupně v dřívějším textu, přesto si 
dovolím její shrnutí:

•  oprava budovy mateřské školy s navýše-
ním kapacity dětí na 43, také úprava okolí;

• rekonstrukce školní zahrady;
•  opravy komunikací U Pískovny, Na Žiž-

kově a části Na Milířích (některé se budou 
opravovat do konce roku 2014);

•  výstavba zpomalovacího semaforu na Žiž-
kově a měřičů rychlosti na území Plesné;

•  generální oprava veřejného osvětlení 
v Plesné;

• oprava chodníků na Žižkově;
•  zateplení a výměna oken a střechy budo-

vy hasičské zbrojnice – bude zrealizováno 
do konce r. 2014;

•  zateplení, výměna oken je připravována 
i u budovy úřadu a pošty;

•  velice jsme se snažili zabránit výstavbě 
na některých místech Plesné, např. za hřbi-
tovem a dalších. Tato snaha byla částečně 
úspěšná, avšak bude potřeba v tomto úsilí 
trvale pokračovat. V takovém úkolu je však 
třeba spojit síly, neboť se ukázalo, že ně-
kteří, snad s ohledem na své podnikatelské 
zájmy, tuto možnost výstavby podporují.

Zdravotnictví a kultura. V průběhu tohoto 
období vznikla potřeba zajistit zdravotní a pe-
čovatelskou službu některým spoluobčanům, 
kteří ji nezbytně potřebují. Taková služba byla 
městským obvodem sjednána a je využívána. 
Byla pravidelně pořádána setkání s jubilanty, 
vítání občánků, dětské dny. Uskutečnil se folk-
lórní festival Májová Plesná, své stabilní místo 
mají v Plesné koncerty v cyklu Svatováclavské-
ho hudebního festivalu i koncerty adventní.

Ve zrekonstruovaných prostorách mateřské 
školy byla zřízena moderní pobočka městské 
knihovny. 

Nabídka koncertních a společenských akcí 
byla dle mého názoru opravdu bohatá. Kapacita 
tohoto článku mi nedovolí podrobněji popiso-
vat dobrou spolupráci a podporu společenských 
organizací SDH Plesná, TJ Sokol, Klubu dů-
chodců a také mimo jiné i spolupráci s hyper-
marketem Globus a jejich podporu městskému 
obvodu, takže to připomínám alespoň takovou 
zmínkou.

Chod úřadu. Náš městský obvod již zdale-
ka nepatří mezi nejmenší na území města. Se 
svými 1 400 obyvateli jsme v počtu obyvatel 
asi na 17. místě (z 23). Úměrně tomu narost-
ly i agendy státní správy a samosprávy, např. 
sociální, silniční, správní, stavební, evidence 
obyvatel; máme na starost hřbitovní správu, 
což mnohé jiné obvody nemají, dále zabezpeču-
jeme agendu životního prostředí, evidence psů, 
evidence majetku, školství na území městské-
ho obvodu, velká agenda je přestupková a dále 
finanční, kulturní a správní (ověřování, výpisy 
z rejstříků, organizace voleb apod.).

V kontrastu s tím stojí počet úředníků na na-
šem úřadě. Jsme obvodem s nejmenším počtem 
úředníků, s čímž také souvisí i jedna z nej-
nižších ekonomických zátěží pro náš obvod 
ve srovnání s jinými městskými obvody. Pra-
covnice úřadu mají patřičnou a požadovanou 
kvalifikaci a v uplynulém období byla pozor-

pokračování na straně 3
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nost zaměřována ke zkvalitňování práce a zvy-
šování spokojenosti občanů. 

Za zmínku možná stojí i atmosféra a „ná-
lada“ v našem obvodu. Zde možná už nebudu 
tak optimistický. I přesto, že mnozí deklaru-
jí, že chtějí žít v naší „obci“, která si zachová 
„vesnický charakter“, tak činy jsou spíše proti. 
Narůstá mezi lidmi zloba, sobectví, závist, kdy 
si mnozí závidí vše, na co pomyslíme: peníze, 
úspěch, děti na studiích atd., spolu s tím přibývá 
sporů a nepřátelství mezi sousedy, kteří nejsou 
schopni ani ochotni tyto rozepře navzájem ře-
šit. Přibývá direktivních požadavků, které sle-
dují jen vlastní zájem. Mnozí nechtějí respek-
tovat systém a řád, který je nastaven a platný 
pro všechny. Jsou přesvědčeni, že mohou vše, 
a to je jistě velice, velice špatné. Někteří si svá 
obydlí ohradili vysokými neprůhlednými ploty 
a uzavřeli se do „svého světa“. Ano, je to trend 
a svědectví dnešní doby. Bohužel. I přesto se 
dívám s nadějí do budoucna, že najdeme jednou 
znovu ty „cestičky“ k sobě, že zde jednou zno-
vu budeme žít opravdu jako „na vesnici“.

Poděkování. Ale dost úvah, statistik, faktů, 
na závěr mi dovolte veřejně poděkovat všem, 
kteří v uplynulé době přiložili ruku k dílu, po-
mohli s organizací různých akcí, pomohli i tře-
ba málem, ale pomohli, a tím přispěli k rozvoji 
a k lepšímu obrazu naší Plesné. Omlouvám se, 
že neděkuji jmenovitě, určitě bych na někoho 
mohl zapomenout, což by bylo opravdu trapné, 
taktéž nemohu děkovat kolektivním orgánům 
jako celkům, neboť i zde byli takoví, že se je-
nom „vezli“ a v ničem nepomohli. A to je škoda.

Nemohu však zapomenout na ty, kteří např. 
údržbou některých tzv. veřejných ploch nebo 
i prací ve společenských organizacích přispěli 
k lepšímu životu ostatních.

Bohužel, těchto ochotných lidí ubývá a ne-
zbývá než si přát, aby bylo dosti těch, kteří je 
nahradí a přispějí k tomu, že si naše Plesná i na-
dále zachová statut jednoho z nejhezčích měst-
ských obvodů, kde se také bude i dobře žít.

S úctou a pozdravem
Jan Bochňák, 

starosta

Plesná... 
Milí plesenští občané,
jako nový duchovní správce a statutární 

zástupce Římskokatolické farnosti Ostrava – 
Plesná bych se Vám rád představil. Je mi 37 let 
a pocházím z Bolatic na Hlučínsku. Vystudoval 
jsem Mendelovo gymnázium v Opavě a poté 
nastoupil do Teologického konviktu v Litoměři-
cích. Ve studiu teologie jsem pokračoval v Olo-
mouci a studia zakončil v Římě na Lateránské 
univerzitě. V roce 2003 jsem byl vysvěcen 
na kněze a působil jako kaplan v Ostravě-Poru-
bě a poté až do roku 2014 jako duchovní správce 
farnosti Ostrava-Pustkovec.

V letech 2008 – 2013 
jsem dálkově vystudoval 
psychologii na Filosofické 
fakultě Masarykovy univer-
zity v Brně a v únoru 2014 
složil rigorózní zkoušku. 
V současné době na škole 
pokračuji postgraduálním 
studiem v oboru klinická 
psychologie a věnuji se vý-
zkumu souvislostí mezi spi-
ritualitou a psychopatolo-
gií. Na škole vedu seminář 
Psychologie náboženství.

Od roku 2013 pracuji 
také jako psycholog v Po-
radně pro vztahy a rodinu v Centru pro rodinu 
a sociální péči v areálu bývalé fakultní nemoc-
nice v Ostravě – Zábřehu a věnuji se přede-
vším manželskému a dětskému poradenství. 
Paradoxně právě to, že nemám vlastní děti ani 
nežiji v manželství, mi umožňuje získat vůči 
těmto oblastem určitý odstup. Abych mohl být 
dobrým terapeutem, musím čas od času jezdit 
na různá školení (v odborné terminologii se jim 
říká psychoterapeutické výcviky). V současné 
době jsem frekventantem výcviku v Gestalt 
terapii a výcviku terapie dětí v pěstounských 

rodinách.
Loni na podzim mi v brněnském nakladatel-

ství Cesta vyšla kniha psychologicko-teologic-
kých úvah Mozaika a letos na podzim vyjde její 
pokračování s názvem Kněžské puzzle. Na prv-
ní neděli adventní 30. listopadu po bohoslužbě, 
která začíná v 9,00 hod., bude v kostele auto-
gramiáda této knihy, na niž Vás srdečně zvu. 
Na autogramiádě promluví ředitelka naklada-
telství Cesta a po ní bude možno zakoupit další 
knihy z tohoto nakladatelství, např. od známé-
ho kněze Marka Váchy.

Z toho, co jsem o sobě 
napsal, asi vnímáte, že jsem 
poměrně vytížený člověk. 
Pokud mne tedy nenajdete 
na faře, neznamená to, že se 
někde flákám, ale jsem buď 
v ordinaci, nebo učím na fa-
kultě, anebo se účastním 
výcviku. Pokud něco po-
třebujete probrat, je nejlepší 
napsat mi e-mail na adresu 
farar@farnost-plesna.cz. 
Telefonní kontakt na mne 
je 731 193 985. Vzhledem 
ke své vytíženosti však mu-
sím mít mobil často vypnu-
tý. V takovém případě se mi 

nebojte nechat vzkaz na záznamníku a já Vám 
zavolám, jakmile to bude možné. 

Na začátku svého působení bych rád opravil 
spodní místnosti na faře a udělal z nich prosto-
ry pro setkávání. Také bych rád revitalizoval 
dvůr kolem stodoly. Svou hlavní náplň kněžské 
služby však vnímám v práci s lidmi – pomáhat 
na cestě k Bohu i k sobě samým, všem lidem, 
kteří o to stojí – tedy nejen těm „kostelovým“.

Těším se tedy na vzájemnou spolupráci.

P. PhDr. Bc. Pavel Moravec,
farář v Ostravě-Plesné

Nový duchovní správce

Městský obvod Plesná 
společně s Diakonií 
Broumov pořádá v termí-
nu 3. a 4. října tradičně 
humanitární sbírku šat-
stva a dalších potřebných 
věcí. Budou poskytnuty 
zejména obyvatelům 

postiženým přírodními katastrofami.
Všechny potřebné informace jsou uvedeny 

v přiloženém letáku na str. 4. Děkujeme Vám 
za Vaši vstřícnost.

Jan Bochňák, 
starosta

Humanitární sbírka
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 
s Městským obvodem Plesná 

vyhlašuje

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U
NA POMOC POSTIŽENÝM

PŘÍRODNÍMI KATASTROFAMI
   Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/, obuvi
   Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
   Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
   Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
   Hraček

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE: 
elektrospotřebiče, ledničky, televize, 
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže

 dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční v Plesné

Den a čas:       3. října  2014  (pátek)    15:00 – 18:00 hod.
4 .října  2014  (sobota)    8:00 – 11:00 hod.

místo:             Dům dětí a mládeže Plesná

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá Úřad městského obvodu Plesná, tel.: 599 427 104

    nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko 

umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org

O prázdninách byl provoz knihovny omezen 
– půjčovním dnem bylo pouze úterý, čtenáři 
však mohli využít nové služby a zapůjčit si kni-
hy na celé dva prázdninové měsíce. Od 1. září 
funguje knihovna opět dva dny v týdnu – v úte-
rý od 9 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin, 
ve čtvrtek od 15 do 17 hodin. V měsíci září 
ministerstvo životního prostředí pravidelně po-
řádá Evropský týden mobility, knihovna proto 
připravila pro své dětské čtenáře dopravní kviz. 
Děti si zábavnou formou ověřily znalost do-
pravních značek a správného chování v doprav-
ním provozu a v úterý 16. září od 13 hodin si 

mohly vyzkou-
šet své řidičské 
dovednosti s au-
tíčkem na dálko-
vé ovládání. 

V říjnu se 
knihovna města 
Ostravy každo-
ročně připojuje 
k celostátní akci 

Týdne knihoven, jehož 18. ročník se letos koná 
od 6. do 12. října. K tomuto týdnu již tradičně 
patří upomínková amnestie, kdy mají čtenáři 
možnost vrátit opožděné výpůjčky bez nut-
nosti platit sankční poplatky a v rámci šťastné 
hodinky mohou být zájemci zdarma přihlášeni 
do knihovny. Knihovna v Plesné v tomto týd-
nu připravuje cestovatelskou besedu s naším 
spoluobčanem panem Hrdinou, tentokrát se 
společně vypravíme mezi sopky a gejzíry se-
verního ostrova Nového Zélandu. Akce se koná 
ve čtvrtek 9. října od 16 hodin ve společenské 
místnosti mateřské školy. Součástí besedy bude 
samozřejmě i promítání fotografií. Srdečně 
zveme všechny čtenáře i ostatní spoluobčany. 
Vstup je zdarma.

Knihovna!!!

Vzpomínka na loňské setkání jubilantů.

Vážení občané – jubilanti,
každoročně na podzim se scházejí jubilanti 

ke společnému posezení v Domě dětí a mlá-
deže.

Opět nastává čas, aby se sedmdesátníci, 
pětasedmdesátníci, osmdesátníci a všichni 
starší osmdesáti let sešli, povykládali si i za-
zpívali.

Zveme všechny tyto jubilanty na setkání 
do Domu dětí a mládeže v Plesné 12. listopa-
du 2014 v 15,30 hod.

Věřím, že se všichni sejdeme, a těším se 
na vás.

Za kulturní komisi
Šárka Hrdinová

Setkání jubilantů
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Komunální volby jsou za dveřmi. Občany by 
měly hodně zajímat. Proč? Zvolení zastupitelé, 
radní a starosta městské části velkou měrou 
rozhodují o našem každodenním životě. Silni-

ce, chodníky, zastávky, parky, lavičky, sekání 
travnatých ploch, úklid sněhu, provoz hřbitova, 
mateřská škola, veřejná doprava, kulturní akce, 
strážníci a spousty dalších velkých maličkostí. 

Dokážeme to brát dostatečně vážně? V Ples-
né ke komunálním volbám u nás chodí 6 voličů 
z 10. Paradoxem je, že zbylí 4 by svou účastí 
a hlasováním dokázali pokaždé výrazně změ-
nit jejich výsledek. Takovou máte Vy, kteří se 
neúčastníte, obrovskou moc všechno změnit. 
Zkusíte to letos?

Žijeme s rodinou v Plesné na Žižkově už 
14 let. Myslím, že mohu s klidným svědomím 
zhodnotit, co nám v naší obci strany za uply-
nulá 3 volební období slibovaly a co opravdu 
splnily.  

Opravy a dobudování chodníků se daří jen 
málo. Stále máme nebezpečné úseky zcela bez 
chodníků, jako z Žižkova do středu obce, či 
nelogické konce v trávě, lese, příkopu. Třeba 
křižovatky Martinovská a 17. listopadu, Karla 
Svobody a Hrabek, Karla Svobody a 26. dubna 
atd. Střed obce vypadá pěkně, vydařil se. Zkus-

te si však dojít po chodníku z Žižkova do centra 
obce. Mnohde slouží chodníky neukázněným 
řidičům jako parkoviště. Opravy komunikací 
díky neustále odkládané splaškové kanaliza-
ci se sice provádějí, ale malé obecní silničky 
na Žižkově či Pláňavě by potřebovaly nový po-
vrch.

Možná výše uvedené brzdí nedořešené vlast-
nické vztahy k pozemkům pod komunikacemi, 
dlouholetý dluh obce i města, což komplikuje 
provoz v obci: vzniklo mnoho úzkých slepých 
uliček k budovaným nemovitostem, kde se ne-
vyhnou ani dvě auta. Rekonstrukce veřejného 
osvětlení probíhá. Paradoxně v méně osvět-
lených místech si mnohdy sami občané světla 
nepřáli. 

Zkvalitnění průjezdu obce jsme se zatím 
nedočkali. Kromě nových povrchů si budeme 
muset počkat na definitivní napojení ul. K. 
Svobody na prodlouženou Rudnou. Nebezpeč-
ných, úzkých a nepřehledných úseků je mnoho. 
Na Žižkově jsme se bohužel místo zamýšleného 
kruhového objezdu dočkali jen náhradního ře-
šení – zpomalovacího semaforu.

Cyklostezka kolem hájovny je pěkná, avšak 
končí v ulici Vlnité. Dál pokračují jen společné 
cesty pro chodce, cyklisty i motoristy, což není 
příliš bezpečné. Ideální by byla stezka kolem 
bývalého koupaliště do Dobroslavic. Doufám, 
že se ale můžeme po dostavbě mostu pod pro-
dlouženou Rudnou těšit na obnovenou silni-
ci do Velké Polomi. Povedená je cyklostezka 
do Děhylova, až na nešťastné ukončení u auto-
busové zastávky. 

MHD sice nikdy neuspokojí všechny, ale 
přesto je třeba i nadále věnovat pozornost jízd-

ním řádům a návaznosti jednotlivých linek 
a uplatňovat u dopravců požadavky občanů. 

A co děti, mají si kde hrát? Sportoviště a vů-
bec místa pro setkávání dětí i matek s kočárky 
není mnoho. Na hřišti Sokola Plesná na Žižkově 
pískoviště i prolézačky jsou. Nedotažený zůstal 
Hrabek. Krásné multifunkční hřiště by mohlo 
být doplněno prolézačkami a udržovaným pís-
kovištěm. Střed obce a Nová Plesná jsou zatím 
bílými místy. Mělo by se konečně vyřešit vyu-
žití plochy bývalého koupaliště.

Na všechny typy třídicích kontejnerů 
a na pravidelný odvoz velkoobjemového od-
padu jsme si rychle zvykli. Kontroly údržby 
volných ploch jejich majiteli snad probíhají, ale 
pravidelné sečení zatím nefunguje. Zaplevelo-
vání je tak stále jablkem sváru.

Dobudování splaškové kanalizace je ever-
green trvající dvě desetiletí. Dočkal se jen Hra-
bek díky blízké Porubě a Martinovská ulice. 
Osobně si myslím, že nejlevnější a nejrychlejší 
řešení jsou vestavné domácí čistírny do každé 
žumpy a septiku. Jejich pořízení by mohlo měs-
to občanům dotovat a určitě by to stálo daleko 
méně než splašková kanalizace v našem nároč-
ném terénu.

Soukromé subjekty se postaraly o oblíbený 
bod volebních programů, občanskou vybave-
nost. Globus, byť trochu z ruky na jednom kon-
ci obce, hospůdka Plesenka, Plesenská kafrár-
na. Tak by to ostatně mělo být. V obci máme 
poštu, na jejímž zachování je třeba trvat.

Také by se měla zlepšit komunikace s obča-
ny důsledným využíváním vývěsek v jednotli-
vých částech Plesné.

Ing. Radovan Burkovič

Činy místo slibů?

 Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál 
chladnější a to mimo jiné znamená, že topná se-
zona 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, aby byly zároveň 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 bezpeč-
nosti při provozu komínů, kouřovodů a spo-
třebičů paliv. Tento právní předpis nahradil 
zastaralý právní předpis 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, 

Topná sezona 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 
kominictví. Čištění spalinových cest a spotře-
bičů paliv se rozumí čisticí práce, zejména se 
zaměřením na odstraňování pevných usazenin 
ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírá-
ní pevných znečisťujících částí nahromaděných 
v neúčinné výšce komínového průchodu nebo 
kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalino-
vé cesty provádí odborně způsobilá osoba, kte-
rou je držitel živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící 
pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva 
o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je mož-
né 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 
možné pevné usazeniny odstranit jiným způ-

pokračování na straně 6
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málních lázních v rakouském Laa a pak jsme 
ve Velkých Bílovicích, Hovoranech, Čejkovi-
cích viděli hodně zajímavých věcí, např. opilé 
sklepy, popíjeli jsme víno, zpívali, procházeli 
se, studovali bylinky, čaje a radovali se z pěk-
ného kraje a počasí.

Na svůj kraj ovšem nezapomínáme. Ráno 
4. září jsme vyjeli autobusem směr Bolatice. 
Byli jsme na exkurzi v bolatickém Lanexu, 
na trhu v Ratiboři, prohlédli jsme si chrám v Su-
dicích. V Rohově jsme v restauraci s minipivo-
varem poobědvali a náš výlet jsme zakončili 
v Dolním Benešově. Zvlášť se nám líbilo v La-
nexu. Bezpečnostní předpisy jsme dodržovali, 
třebaže strojní pletení lan lákalo přistoupit blíže 
a blíž a ještě blíže a okouknout něco na plete-
ní vánočky. Podle pracovníků firmy jsme byli 
zatím nejukázněnější skupina důchodců, kterou 
provázeli. Tomu jsme opravdu rádi!

Po společném cestování a jiných událostech 
v klubu, o kterých budeme psát zase jindy, se 
nabízí zamyšlení nad smyslem takových akcí. 
Příjemně prožité chvíle s přáteli jsou jistě pro-

spěšné; zmirňují dopad starostí, které přicházejí 
s přibývajícím věkem. Léta se nedají zastavit, 
nemoci zcela zahnat, ale musíme se chopit 
každé příležitosti, abychom svůj čas prožili co 
nejlépe. Jeden filozof to vyjádřil: „Proti naro-
zení a smrti nemáš léku, v mezidobí zachovej 
radost.“

Za Klub důchodců Plesná
M. Wiedermanová

foto: J. Bubla

sobem, a za předpokladu, že komín je odolný 
proti účinkům hoření. Komín může vypalovat 
pouze odborně způsobilá osoba, kterou je drži-
tel živnostenského oprávnění v oboru kominic-
tví 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 spotře-
bičů. 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 sezona

Výčet akcí Klubu důchodců Plesná nemusí 
být zajímavý pro ty, kteří se nezúčastňují ži-
vota v klubu. Je ale třeba aspoň zdůraznit, že 
program činnosti klubu je různorodý a bohatý. 
Končí léto, doba dovolených, tak se zaměříme 
na to, jak jsme letos cestovali.

Na jaře jsme už tradičně zajeli do Maďarska. 
V Hajdúszoboszlo jsme v termálních lázních 
prožili pět dnů včetně velikonočních svátků. 
Byly to vlastně Velikonoce v županu, protože 
župan a plavky, to byl totiž náš celodenní kroj. 
Měli jsme také maškarní večer; to jsme byli 
v civilu, jen bílý opasek od županu naznačoval 
masku. Královna ze Sáby měla páskem ozdobe-
né vlasy, číšník motýlka pod krkem atd. Bavili 
jsme se! Jistě to babičkám, dědečkům a jejich 
důstojnosti neuškodilo, spíše prospělo, konečně 
jako každé spontánní veselí.

Červnový třídenní zájezd na jižní Moravu 
byl také velmi vydařený. Vyhřáli jsme se v ter-

Léto končí

Šmigrustové zpěvy mužů.

Kýho výra to cvičí p. Tvrdá? Přece Evžena!

Máme rádi víno! I manželé Antošovi a Šustkovi.

Ředitelka marketingu zve paní Hrubou, Kusýnovou, 
Vydrovou a Kusýnovou k prohlídce Lanexu.
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OD 3. 9. 2014 DO 26. 9. 2014 JE V OBJEKTU 
MATEŘSKÉ ŠKOLY UMÍSTĚNA AUTOR-
SKÁ VÝSTAVA ING.ARCH. DUŠANA RO-
SYPALA S NÁZVEM: ARCHITEKTURA 
VEŘEJNÉHO PROSTORU OSTRAVY-
PLESNÉ

Na výstavě je instalováno 20 panelů fotogra-
fií návrhů veřejného prostoru, zachycujících ne-
jen realizované, ale i nerealizované plány, které 
by mohly být námětem k zamyšlení o možnos-
tech budoucích úprav.

Struktura městského obvodu Ostravy-Ples-
né je specifická svou roztaženou zástavbou in-
dividuální výstavby v členitém území, přičemž 
vlastní centrum je nejednoznačně patrné posta-
vením několika budov ve svahu okolo dominan-
ty, kostela svatého Jakuba.

Protože obec nemá přirozeně historicky 
formováno náměstí nebo náves, nově navržená 
koncepce vložení parku je výjimečná svým du-
chovním a uměleckým pojetím ztvárnění toho-
to prostoru.

Výstava se pokouší mapovat a představit 
možné realizace veřejného prostoru nebo na-

opak podnítit myšlenky a ideje, jak dosáhnout 
ještě vyšší kvality plesenského veřejného pro-
středí.

Jsou zde představeny prostory centra obce, 
rekonstrukce mateřské školy, epitafní části 
hřbitova, novostavby kafrárny, využití areálu 
bývalého koupaliště, návrh na domov seniorů 
v obci a několik realizací individuálních rodin-
ných domů.

Zveme všechny občany ke zhlédnutí a pří-
padnému komentáři k navrhovaným úpravám.

Ing.arch. Dušan Rosypal, Plesná

Autorská výstava fotografií

V první polovině roku 2014 nám firma Arce-
lorMittal v rámci minigrantů poskytla finanční 
dar v hodnotě 10 000,- Kč věnovaný mladým 
hasičům na nákup nového a bezpečnějšího 
sportovního vybavení. Za tuto částku byly za-
koupeny závodní dresy a hadice společně 
s proudnicemi na soutěže. Tímto bychom této 

firmě chtěli poděkovat za dar a věříme, že za-
koupené věci přispějí k větší bezpečnosti našich 
hasičů a pomohou dále reprezentovat Plesnou 
v následujících soutěžích.

Za SDH Plesná 
Jana Benková, 

jednatel

Dar pro hasiče
Hasiči informují

Hasiči provedou v sobotu 18. října 2014 
v dopoledních hodinách sběr kovového šrotu. 

Pokud občané mají nepotřebný šrot, ať ho na-
chystají před svá obydlí ráno v daný den.

Děkují hasiči.

Sběr
kovového šrotu

Z vernisáže autorské výstavy fotografií Ing.arch. Dušana Rosypala, 3. září 2014.
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TJ Sokol Plesná 

19. ročník Vesnických sportovních her 
– celoroční sportovní soutěže obcí

Vzhledem k tomu, že poslední Pleso vy-
šlo zkraje června, nemohli jsme Vás seznámit 
s výsledky posledních dvou soutěží před prázd-
ninovou přestávkou.

Šestou soutěží byl volejbal 
ve Vřesině. Vedro bylo úmorné, 
soutěže se zúčastnilo všech 10 obcí 
(72 hráčů!) a soutěž se protáhla až 
do pozdních odpoledních hodin. 
Díky velké vyrovnanosti a spoustě 
zápasů na 3 sety se hrálo celkem 8 

hodin v kuse a hráči na kurtech nechali všech-
ny síly. Nakonec nikdo nezůstal neporažen. 
Vyhrálo Krásné Pole, Plesná ve složení Lu-
bomír Mihálik, Pavel Novák, Marek Novák, 
Jan Novák, David Bochňák, Pavel Hamal, Jiří 
Schreiber a Vendula Osmančíková zabojova-
la a obsadila krásné páté místo, naše nejlepší 
umístění ve volejbale v posledních letech.

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

Sedmou soutěží byl nohejbal v Horní Lho-
tě, ve kterém Plesná dosahovala v posledních 
ročnících velmi dobrých výsledků. Potvrdila 
to i letos, kdy ve složení Radim Adámek, Petr 
Langa, Jakub Kratochvíl a nehrající kapitán 
Vladimír Sobek obsadila druhé místo díky 
lepšímu vzájemnému zápasu s třetí Vřesinou. 
Vzájemné zápasy rozhodovaly o umístění do-
konce ve třech případech. První místo obsadila 
Velká Polom, která vyhrála všechny zápasy až 

na jeden, který musela skrečovat kvůli zranění 
dvou hráčů. 

Plesná se tím v celkové tabulce Vesnických 
sportovních her dostala na vynikající druhé 
místo jak v celkovém počtu získaných bodů, 
tak i po odečtu jedné nejhorší disciplíny.

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

Celkové výsledky VSH po 7. soutěži:
  1. Velká Polom 8+10+8+9+4+5+10 = 54/50
  2. Plesná  4+4+10+10+7+6+9 = 50/46
  3. Krásné Pole  5+8+5+8+9+10+4 = 49/45
  4. Horní Lhota  10+5+6+6+5+9+7 = 48/43 
  5. Dolní Lhota  9+6+0+7+10+8+5 = 45/45
  6. Vřesina  7+9+9+5+0+7+8 = 45/45
  7. Těškovice  6+7+3+3+6+3+2 = 30/28
  8. Kyjovice  2+2+4+4+2+2+6 = 22/20
  9. Hlubočec  1+3+7+2+3+1+3 = 20/19
10. Pustá Polom  3+0+2+0+8+4+1 = 18/18

Je vidět, že v redukované tabulce je to 
od druhého do šestého místa velmi vyrovnané 
a ještě bude velký boj o stupně vítězů.

Dalšími soutěžemi budou v září lukostřelba 
ve Velké Polomi a první sobotu v říjnu (4. 10. 
2014) cyklistika v Plesné. Věřme, že Plesné se 
bude dařit jako dosud a udrží si místo na bedně.

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

Vladimír Mach

Srdečně zveme všechny příznivce cyklistiky 
v sobotu 4. října na hřiště na Žižkově, kde se 
uskuteční již 22. ročník Plesenské stezky. Jedná 
se o cyklistický závod pro muže i ženy všech 
věkových kategorií od juniorů až po seniory. 
Součástí závodu je i cyklistická soutěž Vesnic-
kých sportovních her. 
Prezentace závodníků je od 7.30 do 8.30 hod. 
na hřišti, startuje se v 9.00 z centra Plesné. 
Startovné je 100,- Kč, povinná pro všechny je 
cyklistická přilba.

Hospůdka na hřišti bude otevřena pro širo-
kou veřejnost.

Organizátoři ze Sokola Plesná

V sobotu 30. srpna uspořádal Sokol Plesná 
tradiční turnaj ve fotbale o Plesenský pohár 
na hřišti na Žižkově. Zúčastnili se ho hráči 
čtyř částí Plesné, sportovci z Kopanin bohužel 
opět tým nepostavili, i když je tam fotbalistů 
spousta, a hráči Staré Plesné a Sakrovce utvořili 
jeden tým. Turnaj již potřetí po sobě vyhráli do-
mácí ze Žižkova, druhý skončil Starý Sakrovec 
a třetí družstvo Nové Plesné.

Doufám, že příští rok konečně postaví 
všechny plesenské části svá družstva a bude 
hrát plný počet pěti týmů. Fotbalistů je na to 
v Plesné dost, jen by měli chtít dát jeden den 
v roce přednost společnému sportování před ji-
nými aktivitami.

Vladimír Mach

22. ročník
Plesenské stezky

Plesenský pohár

Vítězné mužstvo domácích ze Žižkova.

Na startu loňského ročníku Plesenské stezky.
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Svou letošní dovolenou jsem se rozhodl strá-
vit na cestách. Na tom by nebylo nic neobvyk-
lého. Já si však řekl, že by nebylo od věci zůstat 
v ČR a zkusit ji procestovat křížem krážem. 
K tomuto mému rozhodnutí se přímo vnuco-
valo využít speciální akce ČD, a to jízdenky 
na léto, která mi umožnila cestovat 14 dní vše-
mi jejich vlaky bez omezení kilometrů. Těch 14 
dnů jsem využil zcela a najezdil na tratích více 
než 3000 km. Mnoho kilometrů jsem také sa-
mozřejmě nachodil pěšky. Během 13 nocí jsem 
spal na 13 různých místech naší krásné země 
a musím konstatovat, že má volba zůstat doma 
se skutečně ukázala jako správná.

Jedním z míst, která jsem hodlal navštívit 
a kam jsem se obzvlášť těšil, byla Plesná. Ne-
jedná se ale o tu naši Plesnou. Jak většina z nás 
určitě ví, máme v ČR Plesné dvě. Jedna je sou-
částí Ostravy a ta druhá je městečko u Chebu 
kousíček od hranic se SRN. Plesná u Chebu byla 
prvně písemně doložena jako ves waldsaského 
kláštera již v roce 1185. Je nepravidelně rozlo-
žena v pahorkatém terénu na saských hranicích 

nad horním tokem stejnojmenné řeky. Byla ze-
mědělskou obcí, z níž se od 18. století vyvíje-
lo významné textilní středisko. Postupně zde 
vzniklo šest velkých továren na stávkové zboží. 
Po první světo-
vé válce vznik-
ly další továrny 
a provozovny. 
Roku 1930 v ní 
bylo 390 domů 
a téměř 2900 
obyvatel. Dnes 
má Plesná kolem 
2000 obyvatel 
a patří k ní i osa-
dy Lomnička, 
Vackov a Smrči-
na. Při pohledu 
na mapu je evi-
dentní okrajovost 
města Plesná a z toho vyplývající dlouholeté za-
nedbávání. Toto a uzavření velké textilní továr-
ny způsobilo další zaostávání oblasti a města. 

Návštěva v Plesné Dnes se situace již pomalu zlepšuje, neboť 
Plesná velmi úzce spolupracuje s Bad Bram-
bachem (městečko těsně za hranicí na straně 
SRN). Byla vybudována 3,5 km dlouhá naučná 
tematická stezka, která propojila náměstí obou 
měst. Na této stezce je umístěno 10 informač-
ních dvojjazyčných tabulí, kde jsou uveřejněny 

textové informa-
ce a schematický 
nákres stezky. 
Byla provedena 
rekonstrukce ná-
městí v Plesné, 
dnes reprezen-
tativního prvku 
stezky. V Plesné 
se pořádají kon-
certy pod širým 
nebem, jarmark, 
vánoční trhy, 
poutě, masopust, 
soutěže a setkání 

mezi městskými 
spolky na česko-saské bázi. 

Za významné plesenské osobnosti se dají po-
važovat mj. Otto Geipel (1876-1954), majitel ko-
želužny, Carl Rudolf Braun (1861-1948), majitel 
textilní továrny a místní politik, Johannes To-
bias Unger (1800-1870), první evangelický farář 
v Plesné, Josef Biedermann (1871-1932), první 
ředitel Měšťanské školy v Plesné a mnozí další. 

Můj dojem z Plesné je velmi pozitivní. Z ho-
vorů s místními jsem získal pocit, že jejich 
život v pohraničí sice není jednoduchý (neza-
městnanost trápí Plesnou i obce na německé 
straně), ale umějí se o sebe většinou postarat 
alespoň k základní spokojenosti. Na místním 
městském úřadu jsem navštívil starostu města 
Petra Schallera, s nímž jsem hovořil o problé-
mech, které je trápí, i o tom, co se již podařilo 
udělat. Kromě zmíněné nezaměstnanosti jsou 
to i kanalizace, zateplování budov poskytu-
jících služby občanům, někdy až příliš složitá 
byrokracie i dopravní obslužnost (zajišťovaná 
autobusy i vlaky) a další. Probrali jsme také 
problémy na Ostravsku i u nás v obvodě. Jelikož 
je Plesná u Chebu samostatným městem, je její 
postavení v rámci naší hierarchie jiné než posta-
vení našeho městského obvodu. Místní starosta 
samozřejmě kvituje s povděkem rozpočtové ur-
čení daní, které velkým ubralo a městům jako 
Plesná zvýšilo příjmy. U nás je situace bohužel 
opačná. Každopádně mi byl pan starosta vel-
mi sympatický a je nepochybně stejně ochotný 
i k místním občanům. Odnesl jsem si propagač-
ní materiály obce, pohledy i víno s logem města 
Plesná. Také jsem pozval pana starostu na ná-
vštěvu naší Plesné, třeba u příležitosti některé 
z akcí, které se u nás konají. Vyměnili jsme si 
e-mailové adresy a určitě zůstaneme v kontak-
tu. Možná by stálo v budoucnu za zvážení, zda 
nenavázat s Plesnou bližší styky a čas od času se 
navštěvovat a vyměňovat si zkušenosti. V Ples-
né mají Sbor dobrovolných hasičů, fotbalisty 
i různé další spolky, takže možnosti spolupráce 
by se určitě našly. 

Všem, které by můj článek inspiroval k ná-
vštěvě Plesné i celého okolí, mohu doporučit jen 
jedno: určitě zajeďte.

Jan Kotala

Plesná u Chebu, pohled na náměstí.
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Za účelem spolufinancování útulku pro na-
lezené psy v Ostravě-Třebovicích je počínaje 
dnem 10. července 2014 zahájena veřejná sbír-
ka. 

Komu není lhostejný osud opuštěných 
psů čekajících v útulku na své nové majitele, 
na pána, který je bude mít rád a bude jim věno-
vat náležitou péči, mohou až do 31. května 2017 
přispět libovolnou finanční částkou na účet č.

110189 – 1649297309 / 0800
Za peníze pořízené z této veřejné sbírky bu-

dou pořízeny potřeby pro psy. Každý příspěvek, 
který umožní zmírnit následky spojené s ne-
dobrovolným pobytem nejlepšího přítele člově-

ka v útulku, je velkou pomocí a Městská policie 
Ostrava jako provozovatel útulku za ni děkuje.

O útulku
Útulek pro nalezené psy byl v Ostravě-Tře-

bovicích zřízen v roce 1998. Jeho provozova-
telem je Městská policie Ostrava a vlastníkem 
město Ostrava. Jeho kapacita je 149 kotců, 
z toho 119 kotců je určeno pro zdravé psy, ostat-
ní kotce jsou vyhrazeny pro umístění v karanté-
ně pro nově přijaté nebo nemocné psy. 

Od počátku prošlo útulkem v Ostravě-Tře-
bovicích již více než 18 000 psů. Na 7 000 se 
jich vrátilo zpět ke svému právoplatnému maji-
teli, neboť se pouze ztratili nebo zaběhli, téměř 

Zahájena sbírka na útulek pro nalezené psy 
v Ostravě-Třebovicích

Městská policie

Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Konat 
se proto bude v prostorách budovy městské 
policie na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě 
ve středu 29. října 2014 od 16:00 hodin.

Říjnové setkání s občany nese název Nebuď 
snadnou obětí. Hovořit se bude o prevenci 
trestné činnosti, tom, jak se nestát obětí trest-
ného činu, o zásadách bezpečného chování, ale 
i o dostupné pomoci, které se v současné době 
obětem trestných činů dostává a na kterou ze 
zákona mají nárok. 

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

Připomínáme, že je vhodné si s sebou při-
nést sportovní oblečení (pro výuku sebeobra-
ny), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické 

potřeby (možnost využití sprchy po sebeobra-
ně). Sportovní obuv není třeba, výuka základů 
sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.

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

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.

Městská policie zve 
na bezplatný kurz 
pro veřejnost

než 8 800 pejsků našlo nové majitele. Ostatní 
bohužel to štěstí neměli, bezmála 2 200 psů mu-
selo být utraceno nebo uhynulo mj. na následky 
špatného zacházení, zranění či nemocí.
Kde útulek najdete?
O. - Třebovice, Provozní 4, tel.: 596 967 288
Provozní doba:
pondělí  zavřeno
úterý  - neděle 10:00 – 17:00 hodin

Kurzy prevence pro širokou veřejnost jsou oblíbené.
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Ten pravý ráj pro milovníky zahrádka-
ření, včelaření a esoteriky – to jsou výstavy 
ŽIVOT NA ZAHRADĚ a ZDRAVÍ A DUŠE.

Výstava ŽIVOT NA ZAHRADĚ tradič-
ně otevírá podzimní brány výstaviště a je 
největší výstavou pro včelaře a zahrádkáře 
v Moravskoslezském kraji. 26. – 28. září 2014 
bude Výstaviště Černá louka patřit všem, 
kteří mají zahrádku, chalupu, dům nebo se 
chtějí dozvědět více o své zahradě. Současně 
probíhá výstava Zdraví a Duše, která spoju-
je zdravý životní styl a esoteriku. V letošním 
roce se jedná o největší spojení akcí na Výsta-
višti, kdy stavíme před pavilon A dvě mobil-
ní výstavní haly, které budou patřit České-
mu zahrádkářskému svazu. Akce se zúčastní 
přes 200 vystavovatelů z České republiky, 
Slovenska, Polska i jiných zemí EU.

11. ročník prodejní a kontraktační výstavy 
ŽIVOT NA ZAHRADĚ již tradičně nabídne 
prodej květin, okrasných rostlin a dřevin, vče-
lařských i zahradnických produktů a potřeb, za-
hradní mechanizaci výrobců a prodejců nejen 
z České republiky, ale i z Polska či Slovenska. 
Návštěvníci budou moci obdivovat nejkrásnější 
plody letošní úrody, originální aranžmá a de-
korace z živých i sušených květin, ovoce, ze-
leniny a dřevin. Nebudou chybět poradny pro 
laickou i odbornou veřejnost, semináře a před-

nášky. K nejoblíbenějším patří vždy PORAD-
NA Ing. Jaroslava RODA, CSc. – rostlinolékaře, 
která bude umístění v mobilních výstavních ha-
lách před pavilonem A. Poradit si můžete nechat 
od těch nejzkušenějších včelařů a zahrádkářů. 
Hlavními partnery výstavy Život na zahradě je 
Český svaz včelařů a Český zahrádkářský svaz. 
Záštitu nad akcí převzal hejtman Moravskoslez-
ského kraje Miroslav Novák. 

V letošním roce se Výstaviště Černá louka 
stane opět místem pořádání Mezinárodní kon-
ference zlepšovatelů a vynálezců ve včelař-
ství. Sejdou se u nás kapacity z celé Evropy, 
které se s Vámi podělí o informace a novinky 
z oblasti včelařství. 

Na výstavě budou tradičně vyhodnoceny 
soutěže – Mezinárodní soutěž dětí v zahrad-
nických dovednostech, Soutěž pro děti „Svě-
tem včel“, soutěže „O nejlepší med a medovinu 
Moravskoslezského kraje“. Nebude chybět bo-
hatý doprovodný program, jako např. folklorní 
vstupy různých tanečních a pěveckých souborů, 
dobré jídlo a pití, nové trendy v oblasti zahrady, 
včelaření a floristiky.

Návštěvníci výstavy ZDRAVÍ A DUŠE se 
mohou těšit na firmy nabízející produkty a služ-
by z oblasti alternativní medicíny, zdravého 
životního stylu, bio produkce, esoteriky a Feng 
- Shui. Najdete zde známé i zcela nové obory 
a techniky, jejichž společným jmenovatelem 

je zdraví, sebepoznání, duchovní obohacení 
a osobnostní rovnováha člověka. 

Výstava, jako jediná v České republice, je 
postavena na principech učení Feng-Shui. Ko-
merční část je doplněna odpočinkovými zóna-
mi s vodními fontánami, květinami, čajovnou, 
vegetariánskou restaurací a cukrárnou. Letos se 
nově představí také Raw bar, který Vás seznámí 
s „živou“ (syrovou) stravou, která neprošla žád-
nou chemickou nebo tepelnou úpravou.

Výstava nabídne bohatý doprovodný pro-
gram v podobě přednášek, workshopů, medi-
tací, muzikoterapie a ukázek cvičení. V rámci 
přednášek zaměřených na fyzické zdraví se 
dozvíte např. jak léčit zdravotní potíže po-
mocí alternativní medicíny nebo jak nejlépe 
a jednoduše očistit svůj organismus od toxinů 
a škodlivin. V rámci přednášek orientovaných 
na psychické zdraví se např. dozvíte, jak naše 
myšlenky ovlivňují naše zdraví, jak se oriento-
vat v partnerských vztazích, jak minulé životy 
ovlivňují naši současnost. 

Hlavním partnerem výstavy se stala Všeo-
becná zdravotní pojišťovna České republiky. 
Partnery výstavy jsou Krevní centrum Fakultní 
nemocnice Ostrava, OZO Ostrava s.r.o., Ost-
ravské vodárny a kanalizace, a.s.

Zaplacení 1 vstupného umožňuje vstup 
na obě výstavy.

Otevírací doba
26. 9. 10:00 - 18:00 hod.
27. 9. 10:00 - 18:00 hod.
28 .9. 10:00 - 16:00 hod.

Vstupné
Dospělí .........................................80,- Kč
Důchodci, studenti, děti, ZTP .....60,- Kč
 Hromadný vstup pro školy ..........20,- Kč
(minimálně 20 osob)
Platí VIP karta 2014

Výstaviště Černá louka zve k návštěvě

Léto je v plném proudu a s ním i zasloužená 
dovolená. Řada z nás již má svůj vysněný zá-
jezd zakoupený, jiní právě teď horečně brouz-
dají internetem či listují katalogy cestovních 
kanceláří, další si s výběrem zatím hlavu nelá-
mou a nechávají vše na poslední chvíli. Nabíd-
ka je opravdu široká, zákazník si může vybrat 
z bezpočtu tuzemských i zahraničních pozná-
vacích i pobytových zájezdů, pořádaných ně-
kterou z více než tisícovky v České republice 
registrovaných cestovních kanceláří. Jako 
tomu bývá pravidelně každý rok během letních 
prázdnin, několik cestovních kanceláří z dů-
vodu špatné finanční situace ukončí svou čin-
nost. Tento týden k nim přibyla brněnská CK 
monmare travel. Letos jde o druhou cestovní 
kancelář, která vyhlásila úpadek.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska shrnulo pro spotřebitele pár rad, jak 

postupovat nejen při výběru cestovní kancelá-
ře, ale také v případě, že přes všechna opatření, 
která jsme učinili, námi zvolená cestovní kan-
celář „zkrachuje“.

SOS MaS apeluje na spotřebitele, aby byli 
obezřetní již ve fázi výběru zájezdu a neřídili se 
pouze jeho cenou a cílovou destinací, ale za dů-
ležitou informaci považovali také to, kdo daný 

zájezd pořádá, případně kdo jej prodává. Dob-
ré jméno a historie pořadatele zájezdu (typicky 
cestovní kanceláře) i prodejce (typicky cestovní 
agentury) mohou být určitým vodítkem. Na in-
ternetu lze najít také řadu recenzí a zkušeností 
ostatních klientů. 

Každá cestovní kancelář má povinnost mít 
po celou dobu své podnikatelské činnosti uza-
vřenu pojistnou smlouvu. CK je povinna klien-
tovi tuto informaci poskytnout, pokud tak neu-
činí, měl by si ji klient před uzavřením smlouvy 
vždy vyžádat!

Pojištění cestovních kanceláří nabízí v ČR 
tyto pojišťovny: Česká podnikatelská pojiš-
ťovna, a.s., Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s., 
Generali Pojišťovna a.s., Slavia pojišťovna a.s. 
a UNIQA pojišťovna, a.s.. 

TIP: Na webových stránkách jednotlivých 
pojišťoven si můžete zkontrolovat, zda Vámi 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska radí, 
co dělat když zkrachuje cestovní kancelář

pokračování na straně 12

CK monmare travel s.r.o. letos vyhlásila úpadek.
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vybraná cestovní kancelář je opravdu pojištěna.
Upozorňujeme, že cestovní agentury nemusí 

být ze zákona pojištěny a je nutno se informovat 
o pojištění příslušné cestovní kanceláře, která 
zájezd pořádá.

V případě, že přes všechna opatření k úpa-
du přece jen dojde, mohou klienti, kteří dosud 
neodcestovali, ale kteří uhradili cenu zájezdu, 
případně zálohu, uplatnit nárok na příslušné po-
jišťovně a to nejpozději do šesti měsíců od data 
vzniku pojistné události. Bohužel je potřeba se 
smířit s tím, že své peníze dostanou klienti vy-
placeny až po této lhůtě. 

K uplatnění nároku budete potřebovat ze-
jména smlouvu o zájezdu a doklady o uhrazení 

zálohy a plné ceny zájezdu. 
Pokud dojde k úpadku v době, kdy jste již 

na dovolené, je pojišťovna povinna se o Vás 
postarat, a to včetně zajištění Vašeho návratu 
do České republiky. Zajistí-li si zákazník do-
pravu včetně nezbytného ubytování a stravová-
ní na vlastní náklady, je třeba si schovat také 
doklady o uhrazení těchto dodatečných výdajů 
spojených s pojistnou událostí. Je však potřeba 
počítat s tím, že pojišťovna následně poskytne 
peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela 
vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stra-
vování zajišťovala sama.  

Vláda ČR na svém jednání dne 9. 7. 2014 
schválila novelu zákona č. 159 o některých pod-
mínkách podnikání v cestovním ruchu, jejímž 
cílem je větší ochrana zákazníků cestovních 
kanceláří a cestovních agentur.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které 
na svém webu zveřejní seznam cestovních kan-
celáří pojištěných proti úpadku, bude moci za-
kázat cestovní kanceláři prodej dalších zájezdů 
či rozšiřování již uzavřených smluv o zájezdu 
v případě, že CK nebude plnit své povinnosti 
vůči pojišťovně. CK totiž budou muset před-
kládat pojišťovnám před uzavřením smlouvy 
mimo jiné údaje o hospodaření a počtu zájez-
dů. Cestovní agentury by měly u prodávaných 
zájezdů nově uvádět, která cestovní kancelář 

zájezd organizuje.
Bohužel tento návrh, možná právě proto, že 

neprošel klasickým připomínkovým řízením, 
čelí také kritice, a to nejen ze strany pojišťoven 
a cestovních kanceláří. Spor probíhá zejména 
o to, kdo má nést odpovědnost za výši sjedna-
ných pojistných limitů a kdo v případě, že je 
cestovní kancelář tzv. podpojištěna a stanovený 
limit pojistného plnění nestačí na uspokojení 
všech oprávněných požadavků poškozených 
klientů. Návrh zákona totiž obsahuje ustanove-
ní o povinnosti pojišťoven plnit i nad sjednaný 
limit pojistného plnění. Navrhované změny jsou 
nepřijatelné zejména pro pojišťovny, které nyní 
hrozí, že v takovém případě nebudou do bu-
doucna povinné pojištění pro případ úpadku 
cestovní kanceláře nabízet. Cestovním kancelá-
řím se zase nelíbí stanovení minimálních limitů 
pro pojistnou částku, která může být pro někte-
ré menší a specializované cestovní kanceláře 
likvidační. 

Úplně spokojeny ale nejsou ani organizace 
hájící zájmy poškozených klientů. Návrh záko-
na totiž neřeší komplexně všechny problémy, 
které se na trhu vyskytují, zejména v souvislosti 
s krachy cestovních agentur, na které se povin-
né pojištění nevztahuje.

Novela samozřejmě musí ještě projít celým 
legislativním procesem, o jejím dalším osudu 
Vás budeme informovat na webových stránkách 
www.sos-msk.cz.

Sdružení obrany spotřebitelů

Varování Sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska, z.s. - Prodejci se vydávají za spotřebitelské 
organizace, nabízejí pomoc

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska varuje všechny spotřebitele před 
dalšími podvody. Zejména pak ty spotřebitele, 
kteří se již dříve stali obětí nekalých praktik 
na předváděcích akcích. Na ty se nyní podvod-
níci zaměřují a lákají tyto již dříve podvedené 
k novému setkání pod záminkou, že jim z dota-
cí Evropské unie vrátí přeplatky za předražené 
zboží.

SOS MaS, z.s. se tímto přidává k infor-
macím České obchodní inspekce, navazuje 
na zprávy, které již proběhly tiskem a televizí 
a velmi důrazně vyzývá spotřebitele, hlavně 
seniory, aby na podobné výzvy nereagovali 
a nikam nechodili.

Dále připomíná, že spotřebitelské organi-
zace poškozené spotřebitele samy jako první 
aktivně nekontaktují. Naopak spotřebitelé mají 
možnost sami navštívit některou z četných po-
raden pro spotřebitele, např. některou poradnu 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slez-
ska, z.s. Základní poradenství je vždy ve spo-
třebitelské poradně zdarma. Bližší informace 
o poradnách SOS MaS, z.s. na stránkách http://
www.sos-msk.cz/poradny/poradny-a-jejich-
provoz/.

Potenciální oběti obchodník kontaktuje nej-
dřív po telefonu, přičemž se prezentuje jako 
spotřebitelský ombudsman nebo organizace, 

která seniorům pomůže vymoci jejich spotřebi-
telská práva.

Obchodník si zve konkrétně osoby, o kte-
rých ví, že už někdy nakupovaly na předvádě-
cích akcích předražené zboží a láká je, že jim 
pomůže zaplacené peníze získat zpátky. 

Nabízí zaplacení karty např. v hodnotě 25 
tisíc korun, která má spotřebitele v budoucnu 
opravňovat získat od konkrétní společnosti zá-
jezd v dvojnásobné až trojnásobné hodnotě.

Cílem je, jako už tolikrát – seniora pod zá-
minkou nějaké pomoci či slevy přimět k uza-
vření nevýhodné kupní smlouvy.

Pro většinu seniorů je v nadlidských si-

lách obrovskému psychickému tlaku, které-
mu jsou ze strany prodávajících vystaveni, 
odolat. Za jedinou účinnou obranu považu-
jeme na žádné podobné telefonní nabídky ne-
reagovat a rozhodně se akcí nezúčastňovat! 
Pokud se přeci jen v podobné situaci ocitnete, 
pokuste se být silní a nic nepodepisovat!

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

Zasloužená dovolená bez komplikací.

Předváděcí akce se zaměřují především na seniory, 
naslibují jim dárky a výhodnou koupi zboží. Realita 
je ale jiná...
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Vážení rodiče,
dle zákona o ochraně osobních údajů č. 

101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
není možné, aby kdokoli zpracovával Vaše 
osobní údaje bez Vašeho souhlasu, s výjim-
kou situací uvedených v zákoně, mezi něž však 
nespadají akce městského obvodu, jako např. 
Vítání občánků. Proto Vám ÚMOb Ostrava-
Plesná nemůže zaslat pozvánku na tradiční 
každoroční akci „Vítání občánků“, pokud 
dříve nebudete souhlasit s tím, že pracovníci 

Vítání občánků

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………………………

Pleso bude v roce 2014 vycházet jako čtvrt-
letník, tzn. čtyřikrát do roka tak, aby se v něm 
odrazily nejdůležitější události života Plesné 
v průběhu celého roku. Byli bychom rádi, kdy-
by sami občané více přispívali do Plesa. Bude-
me proto v každém čísle uveřejňovat uzávěrku 
následujícího vydání Plesa, abyste měli dosta-
tek času na případné zaslání vašich příspěvků.

Příspěvky můžete zasílat na tyto elektronické 
adresy:

hrdinovi@seznam.cz
Peterek.Petr@volny.cz

sdi@petrsynek.cz
posta@plesna.ostrava.cz

nebo poštou na adresy:
Šárka Hrdinová, ul. 26.dubna 208
Petr Peterek, Pěkná 173
Petr Synek, Karla Svobody 183
(Hasičská zbrojnice)
Zdeněk Kubín, Na Milířích 571

nebo je můžete také donést na Úřad městského 
obvodu.
Uzávěrka dalšího čísla Plesa je 27. 11. 2014

Slovo redakční rady Plesa

UZÁVĚRKA PLESA 2014

27. listopadu

  To je skutečně zajímavé, říká muž ráno své ženě. A copak, miláčku, ptá se žena. Představ si, drahoušku, 
v noci se mi zdálo, že jsem ti koupil k narozeninám kuchyňskou zástěru a ty jsi z toho měla šílenou radost!

  V drogerii se ptá zákaznice: máte nějaký mastný krém? Určitě, slečno, tento např. stojí dva tisíce…
Bohumil Lehen

ČEZ a.s. žádá vlastníky 
a uživatele dotčených pozemků 
o odstranění a okleštění stromo-
ví a jiných porostů ohrožujících 
bezpečné a spolehlivé provozo-

vání zařízení distribuční soustavy v majetku 
společnosti ČEZ Distrubuce, a.s. Zásah je nutné 
provést v období vegetačního klidu do 15. lis-
topadu 2014. Bližší informace na úřední desce 
úřadu a na sloupech elektrického vedení.

Upozornění
k odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů

- pracovnici na částečný úvazek, která umí 
pracovat s počítačovým programem pro stravo-
vání VIS - práce je možná i z domu přes dálkové 
přihlášení do počítačového systému přes PC.

Vladimíra Macečková, 
ředitelka školy

Mateřská škola
Ostrava-Plesná hledá

Informace z úřadu

úřadu při vytvoření pozvánky budou pracovat 
s Vašimi osobními údaji.

Obracíme se proto na všechny rodiče, jimž 
se v roce 2014 a ke konci roku 2013 narodilo dítě 
a kteří mají zájem se akce zúčastnit, aby vyplni-
li 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.

Vítání občánků se uskuteční dne 6. 12. 
2014. Děkuji.

Hana Radková, 
tajemnice ÚMOb Plesná 
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