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V  uplynulém  období  se  rada  sešla  třikrát 
a  projednala  celkem  34  programových  bodů. 
Byly mezi nimi i tyto:

•  nájmy hrobových míst;
•  schvalování  přípojek  vody,  plynu,  elektro 

k rodinným domům;
•  uzavírání smluv o stavbách, věcných břeme-

nech, kupních smluv;
•  zápis dětí do MŠ Plesná;
•  veřejná služba v Plesné.

Zastupitelstvo  na  svém  16.  zasedání  dne 
1.3.2010 projednávalo zejména tyto body:

• kontrola poskytnutých dotací za r. 2009;
• poskytnutí dotací TJ Sokol a SDH Plesná;
• změna zřizovací listiny mateřské školy;
• 1. rozpočtové opatření;
• pojmenování místních komunikací;
• prodeje pozemků;
• svěření pozemků.

Ing. Jan Bochňák 
starosta

Možná je to k nevíře, ale letos se koná Májová 
Plesná již potřinácté. Náš Mezinárodní festival 
se  trvale zapsal do povědomí všech milovníků 
folkloru, a to nejen v Plesné, ale v celém měs-
tě  i  regionu,  ba  v  celé  republice.  Každoročně 
přijíždějí  nejen  známé  soubory,  ale  vždy  jsou 
pozvány  i  soubory  nové,  které  v  Plesné  zatím 
nevystupovaly.  A  jako  každým  rokem  i  le-
tos  dáváme  prostor  souborům  dětským:  malí 
muzikanti  i  tanečníci  tak  mohou  změřit  své 
síly  se  zkušenými  umělci.  Opět  bude  festivalu 
předcházet 30.4. posezení u cimbálovky Lipka 
s  ochutnávkou  výborných  jihomoravských  vín 
v tradičně stylově jarně vyzdobeném sále.

Uvítáme tedy letos tradiční dětský soubor Sa-
lichovců a dětský soubor Krasničanek, opět nás 
potěší známý soubor Kotek. Do Plesné se znovu 

těší Hnojňané, kteří se nám již minule tolik líbi-
li. Poprvé do Plesné přijede Cimbálová muzika 
Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště, jejíž re-
pertoár vychází z hudebního folkloru Dolňácka, 
luhačovického  Zálesí  a  Kopanic.  A  nově  také 
uvítáme Foklórny súbor Zemplín, který zachy-
cuje tradice rusínského folkloru. Úplnou novin-
kou  bude  romský  folklorní  soubor  z  Čierného 
Balogu. 

Všichni pořadatelé – TJ Sokol, SDH Plesná, 
DDM,  pracovníci  úřadu,  členové  Klubu  dů-
chodců a další obětaví dobrovolníci – zvou pře-
devším všechny občany Plesné. Přijďte se poba-
vit i potěšit krásnou muzikou, ale také vyjádřit 
svou sounáležitost se svou Plesnou!

Šárka Hrdinová

O čem jednala Rada a Zastupitelstvo

Čeká nás další ročník Májové Plesné
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Dar firmy Briggs Stratton  bude udržovat plo-
chu hřiště Na Žižkově...

V sobotu 3. dubna 2010 převzali zástupci Tě-

locvičné  jednoty  Sokol    Plesná    sekací  traktor 
NJ4 8B. Jedná se o stroj s šířkou záběru 102 cm, 
s nastavitelnou výškou sekání 30 až 70 mm, se 
sběrným košem o objemu 300 l.

TJ  Sokol  obdržel  tento  stroj  jako  sponzor-
ský dar od firmy Briggs Stratton (czech) Power 
products, s.r.o. Traktor  je určen pro pravidelné 
sekání trávy na Sokolském hřišti a bude jistě vy-
datným  pomocníkem  při  údržbě  jeho  travnaté 
plochy.

Předání se zúčastnil generální manager firmy 
B S (czech), s.r.o. Ing Roman Hoferek a zástupci 
TJ Sokol Plesná.

Ing. Jaromír Kňura

Sokol  Plesná  oznamuje,  že  sportovní  areál 
na Žižkově zahájí sezónu pro veřejnost v sobotu 
1. května. Zároveň otevře i Hospůdka na hřišti. 
K dispozici je travnaté hřiště na malou kopanou, 
antukový kurt na tenis, asfaltový kurt na nohej-
bal a volejbal a dětské hřiště s lezeckou stěnou 
pro  děti.  Jednotlivá  sportoviště  si  můžete  za-
mluvit  u  správců hřiště,  pánů Vitáska  a Plevy, 
na mobilu 604 874 803. Ceník pronájmů najdete 
na  www.volny.cz/sokol-plesna  pod  odkazem 

sportoviště.

Připravované akce na hřišti:
Sobota 5. června:
Karneval pořádaný Motocyclers Plesná
----------------------------------------------------
Neděle 13. června:
 Dětský  den  pořádaný  Sokolem  Plesná  spolu 
s kulturní a sportovní komisí Městského ob-
vodu Plesná.

TJ SOKOL PLESNÁ INfOrmUJE:

DAR FIRMY BRIGGS STRATTON

TJ SOKOL OZNAMuJE

MOTORKářI vYJížDěJí

15. ročník vO 2010
Celoroční sportovní soutěž obcí

Letošní  VO  pokračovala  dalšími  dvěma 
soutěžemi.

Plesná  už  podruhé  uspořádala  soutěž 
v  badmintonu  v  neděli  28.  března  v  tělo-

cvičně  DDM.  Pořadatelé  se  poučili  z  drob-
ných  nedostatků  z  loňského  ročníku,  upra-
vili  označení  kurtů  a  tím  značně  usnadnili 
orientaci  hráčům  z  ostatních  obcí  ve  spleti 
čar na plesenské palubovce. Družstvo Plesné 

ve  složení  Jan  Benbenek,  Václav  Benbenek 
a Petr Kolář nemělo žádného vážnějšího sou-
peře, pouze Dolní Lhota přinutila naše hrá-
če k většímu nasazení.  Týmy na druhém až 

šestém  místě  spolu  sehrály 
vyrovnané zápasy. Nezúčast-
nily se Dobroslavice.

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

V  sobotu  10.  dubna  po-
řádaly  Dobroslavice  soutěž 
v kuželkách. Při účasti všech 

deseti  obcí  zvítězila  opět  Vřesina,  i  když 
její  souboj  s  Dobroslavicemi  byl  napínavý 
až  do  konce.  Překvapily  Těškovice,  které 
se  z  loňského  posledního  místa  vyšvihly  až 

na čtvrté místo. Družstvu  Plesné chybí další 
dva hráči, kteří by nahráli alespoň 130 kolků, 
abychom mohli uvažovat o vyšších příčkách 
v umístění. Družstvo Plesné hrálo ve složení 
Vladimír Dedek (celkově 13., 144 kolků), Pa-
vel Novák  (15., 139),  Jiří Chrobok  (35., 99), 
Tomáš Luzar (36., 98).

Výsledky 4. soutěže - dráhové kuželky:
  1.  Vřesina
  2.  Dobroslavice
  3.  Velká Polom
  4.  Těškovice
  5.  Dolní Lhota
  6.  Krásné Pole
  7.  Plesná
  8.  Horní Lhota
  9.  Pustá Polom
10.  Hlubočec

Další soutěží bude přespolní běh v neděli 
16. května v Dolní Lhotě.

Veškeré výsledky VO najdete na www.vol-
ny.cz/sokol-plesna.

Ing. Vladimír Mach 
místostarosta

Hráči	Plesné	při	podání	ve	čtyřhře.

Jaro  je  zde  a  už  se  opět  na  cestách  objevují 
motorkáři. Stejně tak i Motorcyclers Plesná za-
hajují  novou  sezónu.  Třetím  rokem  už  působí 
jako  jeden  z  oddílů  Sokola  Plesná.  Na  letošní 
sezonu mají připravenou bohatou činnost. Kro-
mě pravidelných víkendových vyjížděk plánují 

účast  na  několika  vyhlášených  motorkářských 
srazech,  např.  Euro  Bike  Fest  v  Pasohlávkách 
u  Novomlýnských  nádrží  a  Kanálovu  stoku 
u  Slavkova.  Připravují  také  návštěvu  spřáte-
lených  motorkářů  v  Pekelných  dolech  u  Čes-
ké  Lípy  a  společné  akce  s  motorkáři  z  Rudic 
u Brna. Hlavní akcí letošního roku bude společ-
ná dovolená v Řecku, na níž projedou Rakous-
ko, Itálii, Řecko, Makedonii, Srbsko, Maďarsko 
a  Slovensko.  Motorkáři  nebudou  jenom  jezdit 
na motorkách, ale také se zapojí do života obce. 

pokračování	článku	na	3.	straně	
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Dnes  a  den-
ně  toto  rčení 
užíváme.  Ze-
ptejte  se  star-
šího  člověka 
na zdraví, pána 
na  jeho  muž-
nou  sílu,  lidí, 
kteří  pamatují 
pevné  jogurty 
ve skleničkách, 

na  chuť  jogurtů  současných.  Uslyšíte,  že  už  to 
není, co to bývalo.

V klubu důchodců to platí samozřejmě taky. 
Složení  členstva  se  mění,  jak  se  lidé  stěhují, 
vážně onemocní, nebo odcházejí navždy, a noví 
lidé  se  do  klubu  hlásí.  Snažíme  se  tomu  rčení 
ubrat na smutném, nostalgickém, nebo dokonce 
zlostném tónu. Máme radost z  toho, že se klub 
novými členy a novými akcemi rozšiřuje a že se 
zvětšuje jeho vliv na starší populaci; je tu něco 
nového, pozitivního, co nás může potěšit.

K novým sympatickým akcím patří  jistě zá-
jezdy do Maďarska. Řada našich členů i dalších 
zájemců si  loňský první zájezd do teplých ma-
ďarských vod  zopakovala  v  říjnu  a o  letošních 
Velikonocích.  Největší  skupina  teplovodomil-
ných  seniorů  pojede  letos  v  květnu.  Není-li 
teplo,  vyhřívají  se  v  termálních  bazénech.  Jak 
lákavé  po  letošní  zimě! Zástupci  CK  Orli  byli 
u nás v říjnu na besedě, účastníci mohli vyhrát 
v  tombole,  nebo  si  koupit  v  improvizovaném 
stánku  typické  maďarské  produkty.  Podobně 
byl také doplněn program letošních oslav MDŽ, 
samozřejmě  bez  toho  vyhřívání  v  termálních 

bazénech.
Kromě tématu Maďarsko vstoupil do naší čin-

nosti kontakt s hypermarketem Globus. V úno-
ru jsme měli s pracovníkem Globusu zajímavou 
besedu o historii a současnosti firmy. Účastníci 
besedy dostali suvenýry a k MDŽ pak dokonce 
dárek od Globusu: voňavé a  chutné koblihy.

Samozřejmě jsme za poslední půlrok pořádali 
své  tradiční akce:  loni v září  jsme byli v ZOO 
v Lešné, na výroční členské schůzi v listopadu 
jsme zhodnotili celoroční práci klubu, vánoční 
měsíc jsme zahájili mikulášskou besedou, v led-
nu ochutnávali vánoční cukroví a v březnu slavi-
li Mezinárodní den žen. 

Letos  jsme  den  žen  slavili  opravdu  pěkně. 
Vždyť to bylo sto let od chvíle, kdy byl na me-
zinárodní  ženské  konferenci  v  Kodani  8.  bře-
zen prohlášen dnem mezinárodní solidarity žen 
v boji za rovnoprávnost, spravedlnost, mír, a to 
na počest odboje amerických  textilních dělnic. 
Dodnes je obsah těchto slov různě vysvětlován 
a  někdy  znevažován,  proto  má  tento  den  stále 
svůj  význam.  Je  pravda,  že  my  jsme  na  osla-
vě  ani  moc  nebojovali,  spíše  odpočívali,  muži 
blahopřáli ženám, ženy dostaly malý praktický 
dárek, někteří vyhráli v tombole a všichni jsme 
hodovali u bohatého stolu a dobře se bavili. Tak 
už to ale na oslavách bývá.

Je přirozené, že nic není, jak to bývalo. Také 
ne všechny dny v životě důchodců jsou příjem-
né. Můžeme ale říci, že tradiční i nové akce klu-
bu důchodců život seniorům i ostatním spoluob-
čanům zpříjemňují.

Za výbor Klubu důchodců v Plesné 
Miluška Wiedermanová

už TO NENí, CO TO BývALO

Motorkáři	Plesné	na	zahájení	sezony	v	Opavě.

HASIČI INFORMUJÍ

MeMoriál Jaroslava antoše

Dne 12.6.2010 ve 13,00 hod.  u  hasičské 
zbrojnice  uskuteční  Sbor  dobrovolných  hasičů 
v  Plesné  tradiční  soutěž  hasičských  družstev 
v požárním útoku mužů  a  žen. Kategorie muži 
bude  opět  o  ,,Putovní pohár" Memoriálu Ja-
roslava Antoše.

Věříme, že naši spoluobčané přijdou povzbu-
dit  družstva  v  soutěži,  hlavně  družstva  našeho 
sboru  mužů  a  žen.  Na vaši  účast  při  soutěži  se 
těší plesenští hasiči.

Další soutěže v Plesné se uskuteční:

20.6.2010 v 9,00 hod.
 u  Domu  dětí  a  mládeže  soutěž  hasičských 
družstev mladých hasičů

20.6.2010 v 15,00 hod.
 u  Domu  dětí  a  mládeže  soutěž  hasičských 
družstev  veteránů  o  ,,Putovní pohár"
Memoriálu Jaroslava Máchy členů starších 
35 let
30.7.2010 ve 22,00 hod.
 u Domu dětí a mládeže NOČNÍ soutěž hasič-
ských družstev mužů a žen.

sběr železného šrotu

Vážení spoluobčané,
jarní měsíce se vždy vyznačují úklidem v do-

mech a jejich okolí, na půdách, v garážích a kůl-
nách. Při tomto úklidu se vždy najde nepotřebný 
železný šrot.

V  rámci  jarního  úklidu  provede  Sbor  dob-
rovolných hasičů v Plesné po celé obci v sobotu 
24. dubna 2010 od ranních do poledních hodin 
sběr.

Hasiči prosí spoluobčany, kteří tento železný 
šrot mají, ať jej připraví až v daný den před svá 
obydlí. Sběr bude ještě vyhlášen v místním roz-
hlase. Předem děkují plesenští hasiči.
--------------------------------------------------------

setkání hasičských praporů

Letos  je  to  již pátý  ročník, kdy se na území 
města  Ostravy  setkávají  zástupci  těch  sborů 
dobrovolných hasičů, které vlastní svůj hasičský 
prapor.  Letošní  setkání  se  uskuteční  u  nás 
v  Plesné  za  spolupráce  městského  obvodu 

a  sboru  dobrovolných  hasičů.  Součástí  setkání 
bude  i  hasičský  průvod  s  prapory  do  kostela, 
bohoslužba a slavnostní vystoupení hostů. 

Toto setkání se uskuteční v sobotu 8. května. 
Začátek je v 9,45 hodin u hasičské zbrojnice. Jste 
všichni srdečně zváni.

Ing. Jan Bochňák 
starosta

Vedle brigádnické  činnosti  na  sokolském hřiš-
ti  plánují  uspořádat  dva  karnevaly  na  Žižkově 
a zopakovat úspěšnou Jakubskou zábavu v cen-
tru obce. 

Svou  činností  se  Motorcyclers  Plesná  chtějí 

odlišit od  jiných neorganizovaných motorkářů, 
kteří nemají  zájem o dění v obci a  svou bezo-
hlednou jízdou  obtěžují plesenské občany (např. 
divoký jezdec na Hrabku).

Jiří Brůna

dokončení	článku	"Motorkáři	vyjeli"	z	2.	strany
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Vždy jsem si myslel, že každý občan naše-
ho obvodu chce, aby Plesná byla hezká. Snad 
to je i pravda, ale ne každý dává tomu názvu 
„Plesná“ stejný význam. Pro někoho to je jen 
jeho  byt,  pro  někoho  jen  jeho  dům,  parcela 
nebo nejbližší okolí. Faktem ale je, že Plesná 
je toto vše dohromady. Byty, domy, zahrady, 
ulice, veřejná prostranství, lesy, louky, pole, 
prostě  vše,  co  se  nachází  na  katastrálních 
územích  Stará  a  Nová  Plesná.  A  k  Plesné 

samozřejmě patří  i  občané, kteří v ní bydlí. 
O  vztahu  našich  občanů  k  jejich  okolí  bych 
proto chtěl něco říci.

 Po správné zimě přišlo dlouho očekávané 
jaro a s ním i snaha udělat pořádek, na svém 
i v okolí. A  jsme u problému,  jak  to někteří 
chápou.

Někteří naši spoluobčané si opět vysvětli-
li příchod jara tak, že si uklidí na svém (dvor-

ku,  zahradě)  a  přebytečný  odpad  vyvezou 
ven. Na okraj lesa, do příkopů i jinam, kde to 
považují  za vhodné. Tento nešvar  je nejvíce 
vidět na okrajích lesů, hlavně na Nové Ples-
né,  ale  i  jinde,  kde  si  ještě občané nezvykli 
na  to,  že  jsme  městským  obvodem,  v  němž 
existuje  organizovaný  sběr  odpadu.  Nejen 
komunálního,  ale  i  velkoobjemového,  a  že 
tedy není nutné ho odvážet do přírody.

Chci  se  veřejně  přihlásit  k  těm  občanům 
Plesné,  kteří 
na  tento  nešvar 
upozorňují  a  vo-
lají  po  nápra-
vě.  Chci  při-
pomenout,  že 
hasiči  budou 
i  letos,  stejně 
jako  každoroč-
ně,  sbírat  kovo-
vý  šrot,  budou 
připraveny  kon-
tejnery na velko-
objemový  odpad 
z  domácností 
a  v  Martinově 
i  v  Porubě  jsou 
sběrné  dvory, 
kam  je  možné 
odvézt  přebyteč-
né,  nepotřebné 

věci.  Ale  chci  také  upozornit,  že  znečišťo-
vání přírody, okolí  je minimálně přestupek. 
A za přestupky je možné, a jsem přesvědčen, 
i nutné  trestat. Dále bych chtěl  říci,  že  řada 
našich  spoluobčanů  je nezodpovědným cho-
váním k přírodě hodně rozezlena a je ochot-
na ukázat na nezodpovědné lidi. A osobně si 
myslím,  že  k  převýchově  někdy  nestačí  jen 
slova, ale je třeba i bič.

Ing. Jaromír Kňura

MáME vŠICHNI RáDI SvOu PLESNOu

Černá	skládka	na	okraji	lesa.

65. výROČí 
OSvOBOZENí PLESNé

Konec dubna  je v naší obci neodmyslitel-
ně  spojen  s  výročím  osvobození  naší  Plesné 
a s ukončením války v našem regionu.

Letos si již budeme připomínat 65. výročí. 
Dosti dlouhá doba od konce války, ale vzpo-
mínka  vždy  aktuální.  Jak  a  kdy  si  tedy  při-
pomeneme konec války u nás. Bude to ve vý-
roční den, tzn. v pondělí 26. dubna. Položení 
květin u pomníku obětí 1. a 2. světové války 
(u školy) bude v 18,30 hodin, následně v 19,00 
hodin bude vzpomínkové setkání u památní-
ku padlých vojáků v Nové Plesné.

Všichni  občané  jsou  na  tuto  vzpomínko-
vou akci srdečně zváni.

Ing. Jan Bochňák 
starosta

Dobová	fotografie	zachycující	obsazení	pevnůstky	
během	bojů	„Ostravské	operace”.
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Úřad městského obvodu Plesná vyhlašuje
ve spolupráci s občanskÝm sdružením diakonie broumov

humanitární sbírku
●  Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), obuvi
● Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
●  Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen funkční)
●  Peří, péřových a vatových přikrývek, polštářků a dek
● Hraček

VĚCI, které nám prosím nedáVejte:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, 

dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční v PLESNÉ 9. července 2010 (pátek)
od 15:00 do 18:00 hod. v Domě dětí a mládeže Plesná

Věci prosíme zabalené 
do igelitových pytlů či kra-

bic, aby se nepoškodily 
transportem.

děkujeme 
za vaši pomoc.
Bližší informace podá 

Úřad MOb Plesná, tel.: 
599 427 104 

nebo dispečink 
Diakonie Broumov, tel.: 

224 316 800, 
224 317 203

Diakonie Broumov je 
nezisková humanitární 

organizace, která poskytuje 
materiální pomoc potřeb-

ným občanům a dává práci 
lidem, kteří jsou těžko umís-

titelní na trhu práce.
Více na 

www.diakoniebroumov.org
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Informujeme občany, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 
ve dnech 28. a 29. května 2010 v zasedací místnosti objektu úřadu v Plesné.

D ě k u j e m e 
všem  občanům, 
kteří  zaplatili 
poplatek  ze  psů 
do  konce  března 
tak, jak činí jejich 
povinnost. 

Ti  z  Vás,  kte-
ří  jste  poplatek 
do  dnešního  dne 
neuhradili,  učiň-
te  tak  do  konce 
měsíce  dubna 

buď  bezhotovostní  formou  na  číslo  účtu  19-
1649977339/0800,  variabilní  symbol  2712410 
xxx (za xxx doplňte číslo popisné domu majitele 
psa, např. číslo popisné 54 se uvede 054), anebo 
hotově    přímo  do  pokladny  Úřadu  městského 
obvodu  Plesná  (u  p.  Jiřiny  Janšové).  Poplatek 
za jednoho pejska činí Kč 150,- .

Upozorňujeme občany, kteří poplatek 
v náhradním termínu nezaplatí, že dle obec-
ně závazné vyhlášky Statutárního města Os-
travy č. 6/2003 o místním poplatku ze psů, čl. 
9) bod 1), může správce poplatku tento zvýšit 
až na trojnásobek.

Stejně jako v jiných letech i letos budou pro 
plesenské občany přistaveny kontejnery pro od-
voz velkoobjemových a nebezpečných odpadů. 

Budou přistaveny na obvyklých místech:

- na Kopaninách (u statku)
- na Nové Plesné (ul. Na Milířích)
- pod Žižkovem (naproti tzv. staré cestě)
-  ve středu obce (u hasičské zbrojnice - zde 

bude  přistaven  i  kontejner  na  nebezpečný 
odpad).

Termíny přistavení:

 27/4   přistaven – odvoz  28/4 ráno
 25/5   přistaven – odvoz  26/5
 21/9   přistaven – odvoz  22/9
19/10  přistaven – odvoz  20/10

Kontejnery na nebezpečný odpad:

27. a 28.4. v době od 9,00 do 17,00 hodin
21. a 22.9. ve stejné době

Využijte,  prosím,  nabízené  možnosti,  vyře-
šíte si tak problém starých a nepotřebných věcí 
a  přispějete  k  v  větší  čistotě  v  našem  obvodu. 

Kontejnery  na  zele-
ný  odpad  (na  trávu) 
jsou  již  na  obvyk-
lém  místě  a  budou 
tam  po  celou  letní 
a podzimní sezonu.

V  letošním  1. 
týdnu umístění kon-

tejneru na  trávu na Žižkově se  stalo,  že někdo 
do něj vysypal stavební suť! Tyto kontejnery jsou 
určeny  pouze  na  trávu,  listí,  ovoce  atd.  Pokud 
se  tato  situace  bude  opakovat,  tyto  kontejnery 
na trávu nebudou na těchto místech umístěny!

Děkuji.
Ing. Jan Bochňák 

starosta

Komise k projednávání  přestupků  na  svých 
jednáních  řešila do srpna 2009 pouze přestup-
ky proti veřejnému pořádku nebo občanskému 

soužití. Od září 2009 jsou to  i případy pokusu 
zcizení  zboží  v  Hypermarketu  Globus.  Těchto 
případů  projednala  naše  komise  za  1.  čtvrtletí 
roku 2010 celkem 15. 

Za první čtvrtletí  letošního  roku bylo v hy-
permarketu zadrženo 211 osob, hodnota krade-
ného zboží činila 346 tis. Kč, hodnota skutečně 
ukradeného  zboží  pak  111.  tis.  Kč.  Nejvíce  se 
kradl  alkohol,  kvalitní  balené  salámy,  potřeby 
pro zahradu a zboží elektro (baterie, žárovky).

Ing. Hana Radková 
tajemnice úřadu

INFORMAce z úřAdU:

› vOlby dO POSlANecKé SNěMOvNy ‹ › OMlUvA zA
NePřeSNOSt údAJe 
v MINUléM ČÍSle ‹

› MÍStNÍ POPlAteK ze PSů PRO ROK 2010 ‹

› PřIStAveNÍ KONteJNeRů ‹

› PřeStUPKy
v HyPeRMARKetU 

glObUS ‹

V minulém vydání Plesa došlo k chybě v úda-
jích  statistiky  pohybu  obyvatelstva:  v  kolonce 
počet  žen  k  31.12.2009  je  uvedeno  číslo  371, 
přičemž  správný počet  čítá  671  žen. Za  chybu 
se  omlouvám.

Ing. Hana Radková 
tajemnice úřadu
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SPOLEČENSKá KRONIKAMATEřSKá ŠKOLA víTá JARO  
V naší mateřské škole jsme s radostí přivíta-

li jaro. Sotva se trochu oteplilo, vypravili jsme 
se na jarní procházku po okolí Plesné. Všechny 
děti  si  s  radostí  přinesly  batůžek  s  pláštěnkou 
uvnitř.  Dostaly  ještě  svačinu  a  celou  cestu  si 
samy nesly svůj náklad na zádech. 

Posvačili  jsme na kraji  lesa v dřevěném al-
tánku s lavičkami. Pak jsme se procházeli lesem 

a  všímali  si  prvních  květin,  pupenů  na  keřích 
a  poslouchali  jsme,  jak  zpívají  ptáci.  Objevili 
jsme první orseje a povídali si o tom, co bohužel 
občas kolem sebe vidíme, ale co do lesa nepa-
tří.  Všechny  děti  nám  dokázaly,  že  vědí,  kam 
s odpadky. Sáčky od svačiny jsme schovali zpět 
do batohu a později je vyhodili do koše na od-
padky.

Děti pak prošly jednotlivě i tajemným lesem 
a  jeho  překážkovou  dráhou.  Všechny  zvlád-
ly  přechod  přes  úzký  můstek.  Společně  jsme 

se  proběhli  a  zhluboka  dýchali  čerstvý  lesní 
vzduch. V lese se nám opravdu moc líbilo.

Zpáteční cesta vedla kolem zahrádek; děti si 
všímaly, co kde roste, a neustále upozorňovaly 
na  sněženky,  bledule,  krokusy.  Našly  i  sedmi-
krásky a podběl. Ke konci vycházky už některé 
děti  bolely  nohy,  ale  statečně  došly  do  školky. 
Tam už na ně čekal oběd a po něm i sladká od-

měna.
Když jsme si další den 

povídali  o  tom,  co  jsme 
viděli, a ptala jsem se dětí 
na  jména  kytiček,  jedna 
z  mladších  holčiček  vy-
křikla: „Cibule!“ Společ-
ně  jsme  se  tomu zasmáli 
a  opravili  název  květiny 
na „bledule“.

Blíží se čas pěknějšího 
počasí a výletů. Letos na-
vštívíme  s  dětmi  Arche-
opark  v  Chotěbuzi,  kde 
se  seznámíme  s  životem 
v  pravěku.  Podnikneme 

také  celodenní  výlet  do  Klokočova  na  zvířecí 
farmu, kde děti uvidí spoustu domácích a hos-
podářských zvířat a dozvědí se také něco o je-
jich  chovu.  Tento  výlet  podnikneme  společně 
s dětmi a jejich rodiči. Všichni už se těšíme.

Pro tuto chvíli se mateřská škola loučí, pře-
jeme všem pěkné jaro, pohodu a klid při práci 
i zábavě. Příště napíšeme o tom, jak jsme se měli 
na výletě.

Kateřina Čepková 
ředitelka MŠ Plesná

Narození:

Březen 2010:
 Sebastian Brož

zemřelí:
Únor 2010:
 Veronika Horváthová

Březen 2010:
 Marie Antošová

Celkový počet obyvatel k 31.3.2010:
  1.309 (638 mužů a 671 žen)

Jubilanti 2010

Duben:
  Zdeněk Kubín
  Rudolf Vaněk
  František Zdrálek
  Marie Vítečková
  Lubomír Hrdlička
  Walter Sobas
  Jaroslav Holuša

Květen:
  Anna Mikolajková
  Josef Kovalčík
  Zdenka Kubínová
  Jiřina Stařinská

Redakce Plesa spolu s tiskárnou se 
omlouvají čtenářům za chybu vzniklou 
při tisku minulého čísla Plesa, v němž 
v části Jubilanti byl místo měsíce 
března uveden měsíc leden. Zejména se 
omlouváme jubilantům, jichž se přání 
týkalo.
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