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Rok 2010 už téměř ani nelze nazývat no-
vým, vždyť už máme za sebou první dva mě-
síce. A všichni cítíme a víme, že byly stejně 
náročné jako ostatní, ať už loni, nebo ty, které 
nás teprve čekají. Letos máme tzv. supervo-
lební rok, tzn. že se uskuteční parlamentní 
volby, komunální volby, a u nás ještě budeme 
volit i do senátu. Již nyní je patrná zvýšená 
aktivita některých. Zajímavé, možná i pikant-
ní je na tom zejména to, že mnozí tuto svou 
aktivitu projevují pouze v souvislosti s vol-
bami,  jindy, tzn.. dříve  a také posléze, jako 
by se po nich slehla zem. Ale možná to bude 
letos  jinak? I když asi ne!  Ale dosti úvah.  
I přes volební maratón musí „obec“, městský 
obvod žít normálním způsobem. Musí být za-
bezpečen řádný chod obvodu. Nesmí se  pole-
vit v připravovaných a následně realizovaných 
aktivitách. Co se tedy chystá? Letos chceme 
dokončit úpravy středu obce, musíme opravit 
střechu domu smutku, do níž zatéká, dnes už 
víme, že střechou zatéká do hasičské zbrojni-
ce, dále budeme realizovat úpravy dopravního 
značení, abychom v našem městském obvodu 
alespoň trochu zmírnili negativní důsledky 
obecného  a celkového nárůstu dopravy. Za-
čali jsme vyvíjet aktivitu v oblasti přípravy 
a následné výstavby chodníků, zejména v ně-
kterých nebezpečných úsecích.  Ještě zcela ne-
víme, jak se podepsala zima na stavu našich 
komunikací, pokud bude potřeba, musíme je 
opravit!  Zcela jistě nás čeká i v jiných ob-

lastech mnoho práce, např. na poli kulturním: 
Májová Plesná, některé koncerty, místní hasi-
či budou pořádat setkání historických hasič-
ských praporů z Ostravy a okolí. I na tom se 
bude Městský obvod spolupodílet. Nelze za-
pomenout ani na tradiční akce, jako jsou vítání 
nových občánků a setkání seniorů – jubilantů 
a další. Tento článek nemá za úkol vypočítá-
vat všechno, co bude nebo by mělo být, spíš 
bych chtěl, aby ukázal, že nechceme ani letos 
z nasazeného trendu ustoupit a že se budeme 
i nadále snažit - a já jen vyslovuji své přání, 
že možná i další přispějí k tomu, aby Plesná 
byla pro nás pro všechny hezkým domovem. 
Bohužel, musím se zmínit i o finanční stránce, 
která není dobrá, všem městským obvodům 
byla znovu pro r. 2010 snížena neúčelová do-
tace na provozní výdaje obvodu o 5%. A není 
vůbec jisté, zda nepřijde další rána ( finanč-
ní omezení ). Snad ne. Přesto možná trochu 
optimisticky musím vyjádřit své přesvědčení, 
že i přes různá úsporná opatření a proklamace 
typu „ nepočítejte s dalšími penězi“ se nám 
podaří splnit to, co bychom si přáli.

Pro Vaši informaci přikládám i schválený 
rozpočet Plesné pro r. 2010. Alespoň v hru-
bých rysech ( kapitoly a skupiny ). Ten je zá-
kladním finančním dokumentem pro hospo-
daření našeho obvodu v letošním roce.

Ing. Jan Bochňák 
starosta MOb Plesná
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ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PLESNÁ PRO ROK 2010

Rozpočet příjmů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2010
Statutárního města Ostravy - městského obvodu Plesná

Rozpočet výdajů podle položek a rozpočtové skladby na rok 2010 
Statutárního města Ostravy - městského obvodu Plesná

Rozpočet Název paragrafu Položka Název položky 2010

1341 Poplatek ze psů 37 000,- Kč
1361 Správní poplatky 50 000,- Kč
1511 Daň z nemovitosti 490 000,- Kč

Ostatní daňové příjmy 30 000,- Kč

Daňové příjmy celkem 607 000,- Kč

3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy ze vstupného, služby (fond kultury) 85 000,- Kč

3612 Bytové hospodářství
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,- Kč
2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 85 000,- Kč

3613 Nebytové hospodářství
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 127 000,- Kč
2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 130 000,- Kč

3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 000,- Kč
3639 Komunální služby 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000,- Kč

Ostatní nedaňové příjmy 62 000,- Kč

Nedaňové příjmy celkem 671 000,- Kč

3639  Komunální služby a územ. 
a územní rozvoj j.n. 3111 Příjmy z prodeje pozemků 156 000,- Kč

Kapitálové příjmy celkem 156 000,- Kč

4112 Přijaté neinvestiční transf. ze SR (výkon stát.spr.) 105 000,- Kč
4112 Přijaté neinvestiční transfery ze SR (školství) 30 000,- Kč
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP) 240 000,- Kč
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí (neúčelová) 3 277 000,- Kč
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí (školství), ÚZ 96 32 000,- Kč
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí (hrob.místa), ÚZ 98 131 000,- Kč

Přijaté transfery a převody 3 812 000,- Kč

Příjmy celem 5 168 000,- Kč

OdPa Název OdPa 2010

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212 Silnice 210 000,- Kč
2321  Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 15 000,- Kč

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářsvtí celkem 225 000,- Kč

Služby pro obyvatelstvo
3111 Předškolní zařízení 331 000,- Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury 235 000,- Kč
3632 Pohřebnictví 432 000,- Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 45 000,- Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 783 000,- Kč

Ostatní služby pro obyvatelstvo 125 000,- Kč

Služby pro obyvatelstvo celkem 1 949 000,- Kč

Bezpečnost státu a právní ochrana
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 45 000,- Kč

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 45 000,- Kč

Všeobecná veřejná správa a služby
6112 Zastupitelstva obcí 858 000,- Kč
6171 Činnost místní správy 2 113 000,- Kč

Ostatní všeobecná veřejná správa a služby 56 000,- Kč

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 3 027 000,- Kč

Běžné výdaje 5 168 000,- Kč

Ing. Jan Bochňák 
starosta MOb Plesná
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V uplynulém období se rada sešla třikrát 
a projednala celkem 32 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;
•  návrh na projednání inventarizace majet-

ku, závazků a pohledávek MOb Plesná 
za rok 2009;

• dopravní značení v Plesné;
• pojmenování místních komunikací;
•  výpůjčka pozemků pro projekt „Oranžové 

hřiště“;
•  průběh zimní údržby;

•  kácení stromů.

Zastupitelstvo na svém 15. zasedání dne 
18.12.2009 projednávalo zejména tyto body:

• rozpočet na rok 2010;

• prodeje pozemků;

• změny územního plánu;

• svěření pozemků.

Dovolujeme si pozvat občany na 16. zase-
dání Zastupitelstva MOb Plesná, které se 
uskuteční dne 1.3.2010 v 17,00 hodin v zase-
dací místnosti úřadu městského obvodu.

Ing. Jan Bochňák 
starosta MOb Plesná

O čem jednala Rada a Zastupitelstvo

„Velké věci se často rodí z maličkostí. I Vy, 
koledníci a koledníčci, zdánlivě konáte malou 
věc, když se zapojíte do sbírky, která se na pa-
mátku vánočních událostí nazývá TŘÍKRÁLO-
VÁ. Díky ní je pomoženo mnoha lidem k odstra-
nění bolesti a utrpení. Stejně jako bibličtí mudrci, 
i Vy se vzdáváte tepla a pohodlí, svých domovů, 
a přinášíte poselství lásky, radosti a naděje …“

Těmito pěknými slovy v dopise všem ko-
ledníkům poděkovali biskup Mons. F. V. Lob-
kowicz a ředitel Diecézní charity Mgr. Lukáš 
Curylo.

A jak tato ušlechtilá a záslužná akce proběhla 
letos v našem obvodu? Stejně jako v uplynulých 
letech ji zajišťovaly celkem čtyři skupinky:

1.  skupinka – paní Zdeňka Schlossarková, pan 
Jan Schlossarek a pan Bohumil Lehen;

2.  skupinka – pan Pavel Mikolajek s dětmi – 
Janem Mikolajkem, Barborou Kratochvílo-
vou a Jakubem Kratochvílem;

3.  skupinka – pan Pavel Mikolajek s mládeží – 
Markem Čechem, Barborou Čechovou a Ja-
nou Chaloupkovou;

4.  skupinka – Ing. Lubomír Mihálik, Mgr. Ja-
romíra Miháliková s dětmi – Petrem Laň-
kou, Silvií Romanovou Lucií Mydlarčíko-
vou.

V Plesné bylo celkem vykoledováno 37.797,- 
Kč, což je o 1.624,- Kč více než v roce 2009. 
Za celou plesenskou farnost 90.926,- Kč; 

za Charitu Ostrava celkem 1.214.344,- Kč, tedy 
o 51.000,- Kč více oproti loňsku. K čemu budou 
tyto finanční prostředky využity, jsme byli in-
formováni v PLESU č. 5 v prosinci minulého 
roku. 

Děkujeme všem občanům, kteří dle svého 
uvážení a svých možností přispěli na tuto 

krásnou celostátní akci. Vřelý a upřímný dík 
rovněž patří všem koledníkům, kteří jako 

vyslanci potřebných vyšli do ulic prosit o dar 
na pomoc lidem v nouzi.

Ing. Jaromír Kňura

VyHODNOcENí TříKRÁLOVÉ SBíRKy 2010

REaKcE Na ČLÁNEK 
„K nefér reklamě stran“

Ve zpravodaji Městského obvodu Plesná 
PLESO č.5/2009 byl otištěn článek Ing. J. Kňu-
ry K nefér reklamě stran,ve kterém se objevily 
zavádějící informace poškozující místní sdru-
žení ODS Plesná. 

ODS Plesná dostala v komunálních vol-
bách  2006 také i na základě svého volebního 
programu v městském obvodu Plesná nejví-
ce voličských hlasů a získala čtyři mandáty 
do patnáctičlenného  zastupitelstva městského 
obvodu. ODS pravidelně informuje své voli-
če, jak se jednotlivé body volebního programu 
z roku 2006 daří plnit. Je samozřejmé, že to, 
čeho se podařilo v našem obvodu dosáhnout, 
není práce jedné strany, ale rady městského ob-
vodu v čele se starostou, celého zastupitelstva, 
členů výborů a komisí a pracovníků městského 
úřadu, což jsme v letáčku, který jsme na vlastní 
náklady distribuovali do vašich schránek, uved-
li formulací „ ODS v koalici s ostatními strana-
mi …“, tudíž se „ nechlubíme cizím peřím“, jak 
jsme byli také nařčeni. 

ODS informuje občany z vlastní vůle 
a na své náklady, nezneužívá k tomu  veřej-
né prostředky, z kterých  je financován  např. 
zpravodaj Pleso. Proto členové a zastupitelé  
za ODS v Plesné vyjádřili na zasedání Zastu-
pitelstva Městského obvodu Plesná konaného 
dne 18.12.2009  nesouhlas s prezentováním 
osobních názorů pana Ing. J. Kňury  v doposud 
nestranickém zpravodaji Pleso, který je navíc 
placen z obecní pokladny (tzn. všemi daňový-
mi poplatníky).

Informační leták o plnění volebního progra-
mu MS ODS Plesná nadepsaný volebním hes-
lem roku 2006 „ ODS pro Plesnou“,  který byl 
vytištěn na náklady ODS, pouze  rekapituloval 
plnění jednotlivých bodů tohoto programu, tak 
jak je v demokratické společnosti zvykem.  

Je věcí ostatních stran, že necítí povinnost 
skládat průběžně voličům účty a informovat 
je o plnění svých volebních programů. Nic je 
však neopravňuje k tomu, aby za peníze všech 
občanů Plesné uveřejňovaly stranické názo-
ry v nestranickém zpravodaji,což považujeme 
za zneužívání obecních peněz. Proti takovým 
způsobům politické diskuze bude ODS vždy 
protestovat.

Tento článek je zveřejněn na základě práva 
odpovědi podle tiskového zákona 46/2000 sb.

Jaroslav Zapletal 
předseda MS ODS Plesná

Koncert sdružení ADRA

Dne 3.1.2010 proběhl v kostele sv. Jakuba st. v Plesné charitativní 
koncert dobrovolnického centra ADRA Ostrava. Na koncertě vystoupil 
křesťanský sbor Worship pod vedením pana Gomoly, na varhany 
hrála Adéla Bochňáková a zpívala Barbora Čechová. Na koncertě 
proběhla sbírka, která vynesla 7.755,- Kč a byla věnována na rozvoj 
dobrovolnictví v našem městě. Všem dárcům děkujeme.

Ing. Jaromír Kňura
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Tělocvičná jednota Sokol Plesná

ZÁjEZD Na LyžE 2010
Ve dnech 16. – 17. ledna 2010 Sokol Plesná 

uskutečnil tradiční zájezd na lyže do Maleno-
vic v Beskydech, na chatu Poma. Zájezdu se 
zúčastnilo 54 nadšenců zimních sportů, z toho 
24 dětí. Opět jsme se přesvědčili, že lednový 
termín je po všech stránkách lepší než únorový 
nebo březnový, kdy byly problémy s nedostat-
kem sněhu, v sobotu ráno po příjezdu nebyly 
k dispozici pokoje a museli jsme se přezou-
vat ve sportovní místnosti. Hodně sněhu bylo 
tentokrát i v Plesné a trošku jsem měl obavy, 
zda autobus s námi vyjede do kopce směrem 
na Hrabek, kde byla naplánována další sběr-
ná zastávka pro účastníky zájezdu z Kopanin. 
Díky nově zavedené autobusové lince č. 47 je 
i tato silnice udržována, proto jsme přesně dle 
harmonogramu fičeli do Malenovic a v devět 
hodin jsme se po namáhavém výstupu hlási-
li u p. Studeného na chatě Poma. Náš čínský 
přítel Fusheng Li si prudký kopec od parko-
viště na chatu dokonce k pobavení ostatních 
vyšlápnul třikrát: poprvé bez kufru, který 
zapomněl u autobusu na parkovišti, podruhé, 
když si pro kufr běžel, ale nenašel ho, a potřetí 
s kufrem, který mu předal výběrčí na parkoviš-
ti, u něhož jsem kufr schoval, když se k němu 
nikdo nehlásil a autobus odjel. Po ránu celkem 
slušný výkon. 

Po ubytování a zakoupení dvoudenní čipové 
permanentky jsme většinou vyrazili na svah 
a někteří na pivko. Svah byl perfektně uprave-
ný, zpočátku žádné fronty u vleků, později ako-
rát na odpočinek, teplota těsně pod nulou, vše 
nádherně zasněžené a přes poledne se ukázalo 
sluníčko. Úchvatný byl pohled přes údolí na za-
sněžený hotel Petr Bezruč. Nechtělo se ani vě-
řit, že to tak krásně vyšlo a do 16 hodin jsme se 
pěkně na lyžích a snowboardech vyřádili. 

Po večeři se jedna skupina vydala plavat 
do bazénu v hotelu Bezruč, druhá skupina 
na tradiční vycházku do hospůdky k Veličkům 
a třetí zůstala na chatě Poma, kde se hrály kar-
ty, kostky a děti na pokoji 208 na ,,blbečky“. 
Našli se i unavení jedinci, kteří po celodenním 

lyžování ve 20 hodin usnuli a sladce prospali 
celou noc.

V neděli už to taková idylka nebyla. Nárazový 
vítr lyžování znepříjemňoval, ale všichni pilně 
trénovali na lyžařské závody o super ceny. Zá-
vodní trať jsme vytyčili z originálních barev-
ných slalomových tyčí a po 10. hodině vyrazil 
první závodník na trať. Ani silný vítr účastníky 
závodu neodradil, aby trať absolvovali s maxi-
málním nasazením. Závodu se zúčastnilo 40 
závodníků na lyžích a snowboardech, po obě-
dě byli odměněni sladkostmi. Čtrnáct vítězů 
z každé kategorie si zahrálo o sponzorské ceny 
soutěží „vršek nebo spodek“ a podle toho, jak 
postupně vypadávali ze hry, si brali ceny roz-
děleně od 14. po 1.cenu. Poslední dvě závod-
nice, které se probojovaly do finále, si střihly 
kámen, nůžky, papír o první cenu.

Výsledky - Lyže / snowboard:

Chlapci do 7 let
1. místo: Tomáš Blažek
2. místo: Martin Poruba

Dívky do 12 let
1. místo: Simona Walderová
2. místo: Dáša Stařinská
3. místo: Silvie Romanová

Chlapci do 12 let
1. místo: David Cihlář
2. místo: Kamil Baláš
3. místo: Michal Budiš

Dívky do 15 let
1. místo: Karolína Chylová
2. místo: Linda Smejkalová
3. místo: Anna Šabršulová

Chlapci do 15 let
1. místo: Michal Veist
2. místo: Lukáš Šipula
3. místo: Dominik Kuman

Dívky do 20 let
1. místo: Denisa Ovesná
2. místo: Radka Honyszová

Chlapci do 20 let
1. místo: Jan Stařinský
2. místo: Marek Poláček

Ženy do 30 let
1. místo: Zuzana Hamplová

2. místo: Jarka Miháliková
3. místo: Sylva Libenková

Muži do 30 let
1. místo: Vít Mikluš
2. místo: Luboš Mihálik

Ženy do 40 let
1. místo: Denisa Cihlářová
2. místo: Radana Porubová

Muži do 40 let
1. místo: Zbyněk Stařinský
2. místo: René Cihlář
3. místo: Marcel Blažek

Ženy do 50 let
1. místo: Ivana Chylová
2. místo: Blanka Stříbrná
3. místo: Věra Nevimová

Muži do 50 let
1 .místo: Radim Barč
2. místo: Ondra Mikuš
3. místo: Jaroslav Stříbrný

Muži nad 50 let
1. místo: Svaťa Gloger
2. místo: Petr Walder
3. místo: Vladimír Sobek

Absolutně nejrychlejší čas 21:07 vteřin 
v kategorii chlapci, muži dosáhl Radim 
Barč, v kategorii dívky, ženy byla nejrych-
lejší Karolína Chylová s časem 23:11 vteřin.
První cenu: batoh s čepicí si vystřihla Zuza-
na Hamplová

Po obědě a vyhodnocení závodu jsme rych-
le vyklidili pokoje, šup opět na svah, kde jsme 
dováděli do odjezdu autobusu. Ti, kteří už měli 
lyžování dost, vyrazili po obědě na procházku 
( k Veličkům ).

V 16:30 hod. jsme se všichni sešli u autobu-
su na parkovišti a vyrazili domů unavení, ale 
spokojení. Potvrdilo se, že když na hory, tak se 
Sokolem. Nazdar.

Václav Chyla
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15. ročník VO 2010 
celoroční sportovní soutěž obcí

Tak nám letos začal už 15. ročník Ves-
nické olympiády – od letošního roku pod 
oficiálním názvem pouze VO, protože slo-
vo olympiáda v názvu nám nepovolil Český 
olympijský výbor.

VO byla zahájena 23.1. soutěží v plavání 
na 100 m volný způsob. Pořadatelé z Krás-
ného Pole odvedli dobrou práci, závod měl 
spád. Vyvrcholením byla poslední rozplavba, 

v níž startovali tři nejlepší z loňského roku, 
a zvítězil opět Vojta Dolba z Dolní Lhoty. 
Překvapením bylo 4. místo dosud neznámé 
Michell Vokounové z Vřesiny, která starto-
vala v první rozplavbě a časem 1:04,0 nasta-
vila výkonnostní laťku hodně vysoko. Jaký 
čas by asi zaplavala, kdyby startovala spo-
lečně s těmi nejlepšími?! Pro Plesnou není 
plavání silná disciplína. Letos úplně nové 
družstvo ve složení Petr Martinásek, Radim 
Pretsch a Pavel Veselský skončilo na devá-

tém místě, Horní Lhota se neúčastnila.

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

Druhou soutěží byl stolní tenis tříčlen-
ných družstev, který se konal 6.2. v novém 
prostředí v Pusté Polomi. V této soutěži díky 
bratrům Synkům jsme v posledních letech 
dosahovali velmi dobrých výsledků. Bohu-

žel Karel Synek změnil trvalé bydliště, takže 
už letos nemohl za Plesnou nastoupit. Velmi 
dobře ho ovšem nahradil Vladimír Pařenica, 
takže družstvo Plesné ve složení Petr Sy-

nek (celkově druhý!), Vladimír Pařenica (7.) 
a Pavel Herško (26.) skončilo na vynikajícím 
třetím místě. Můžeme se těšit, až bude moci 
za Plesnou nastoupit dvanáctiletá dcera Pet-
ra Synka Kristýna, která již dosahuje velmi 
dobrých výsledků ve své kategorii, ale letos 
jí ještě nebyl kvůli věku povolen start ve VO. 
V soutěži nestartovaly Těškovice. Vítězná 
obec Hlubočec a jednotlivec Petr Heil vy-
hráli už potřetí za sebou.

Umístění obcí ve stolním tenise:
  1. Hlubočec
  2. Vřesina
  3. Plesná
  4. Velká Polom
  5. Krásné Pole
  6. Pustá Polom
  7. Horní Lhota
  8. Dobroslavice
  9. Dolní Lhota

Celkové výsledky obcí po 2. soutěži:
  body

  1. Hlubočec 16 b.
  2. Vřesina 16 b.
  3. Krásné Pole 15 b.
  4. Velká Polom 15 b.
  5. Dobroslavice 13 b.
  6. Plesná 10 b.
  7. Pustá Polom 8 b.
  8. Dolní Lhota 7 b.
  9. Horní Lhota a Těškovice 4 b.

Další soutěží bude badminton, který po-
řádá Plesná v neděli 28. března v tělocvičně. 
Loni jsme tuto nově zařazenou soutěž vyhrá-
li a věříme si i letos. Přijďte proto povzbudit 
naše družstvo.

Veškeré výsledky VO i starších ročníků 
najdete na www.volny.cz/sokol-plesna.

Ing. Vladimír Mach

Jarní vycházky do přírody se sokolem plesná 2010

31. BŘEZNA: Krajem sněženek / Polanka - Jistebník
Sraz účastníků je ve Svinově v 8:45 hod. na zastávce autobusu č. 46 mosty d.z. Odtamtud odjezd do Polan-
ky. Z Polanky vycházka přes les a louky s výskytem velkého množství sněženek do Jistebníka. Zpět vlakem 
do Svinova. Asi 8 km.

14. DUBNA: Lázně Hýlov - Zátiší
Sraz účastníků je ve Svinově v 9:15 hod. na zastávce autobusu č. 64 mosty d.z. Odtud odjezd do Hýlova. 
Prohlídka lázní a vycházka po turistické značce do Zátiší. Asi 8 km. Zpět tramvají č. 5 do Poruby.

28. DUBNA: Štramberk - Jeskyně Šipka a okolí
Sraz účastníků je na nádraží ve Svinově v 8:30 hod. Odjezd vlakem v 8:47 hod. přes Studénku do Štramber-
ka. Procházka okolím Štramberka. Asi 8 km. Zpět vlakem do Svinova.

12. KVĚTNA:  Plesná - Velká Polom - Háj
Sraz účastníků je v 9:00 hod. ve středu obce na zastávce autobusu č. 51. Odtud přes Velkou Polom a Čer-
tův mlýn do Háje ve Slezsku. Z Háje zpět vlakem do Svinova a nebo pěšky přes Dobroslavice do Plesné.

26. KVĚTNA: Štítina - Kravaře
Sraz účastníků je na nádraží ve Svinově v 8:30 hod. Odjezd vlaku směr Štítina je v 8:43 hod. Ze Štítiny se jde 
do Kravař, kde je možná prohlídka Kravař a okolí. Zpátky autobusem nebo vlakem do Hlučína.

9. ČERVNA:  Čeladná - Frýdlant nad Ostravicí
Sraz účastníků je na nádraží ve Svinově v 8:00 hod. Odjezd vlaku je v 8:26 hod. směrem na Čeladnou. 
Prohlídka Čeladné a potom se půjde do Frýdlantu nad Ostravicí. Zpátky vlakem do Svinova.

Pojďte s námi i letos přírody!

Organizátoři : Zdeňka Hrdličková a Jiří Vitásek

Tělocvičná jednota Sokol Plesná
TURiSTiKa

Zima nám dává letos pořádně zabrat, ale leden 
je u konce, únor je krátký, v březnu začne svítit 
sluníčko a my se půjdeme pozdravit s přírodou. 
Na svých cestách zažijeme nejedno příjemné 
překvapení. Po podzimní prohlídce Helfštýna 
nám cestou do Lipníka doporučil řidič autobu-
su návštěvu nejstarší střešní zahrady u nás. Za-
hrada vznikla v roce 1863 v zámeckém areálu 
na střeše konírny. Venkovním schodištěm se 
dostaneme nahoru. Trávník, květiny, vodotrysk, 
lavičky a pískové chodníčky. Nádhera. Zahrada 
byla obnovena v roce 2006, proto je málo zná-
má. Dříve se tam pěstovala zelenina. Vedle za-
hrady při vstupu do parku nás uchvátil strom, 
který se ucházel o titul „Strom roku“. Starý dub, 
jehož dolní obloukovité větve znova kořenily. 
Pěkné počasí a potěšení pro oči i duši. S tako-
vými pocity jsme jeli domů a už se těšili, co nás 
potká příště. Jaké bude počasí, zda nebudeme 
bloudit (to se nám už také stalo), ale nám to ne-
vadí, a přes náš seniorský věk se cítíme o pěk-
ných pár let mladší. Než nás začnou bolet nohy. 

Ale příště budeme šlapat zase.
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24. ročníku turnaje v badmintonu, který uspo-
řádal dne 25.12.2009 TJ Sokol Plesná, se zúčast-
nilo 14 hráčů a 5 hráček z  oddílů Sokol Brno 
- Jehnice, BK ASK Kopřivnice, VŠB Ostrava, TJ 
Sokol Klimkovice, TJ Orlová - Lutyně a TJ So-
kol Plesná. Původně bylo přihlášeno 22 pozva-
ných hráčů, ale viróza a jiné zdravotní problémy 
8 hráčů na poslední chvíli vyřadily z boje. Přesto 
se turnaje zúčastnili tři mistři a dvě mistryně 
České republiky v badmintonu. Hrálo se opět 
švýcarským systémem na čtyři kola, ze kterého 
postoupili čtyři nejlepší do dalších vyřazovacích 
zápasů. Tento specifický herní systém dokona-
le prověří fyzickou připravenost vítěze, protože 
musí vybojovat 6 velmi náročných zápasů, a tu 
opět prokázal náš velmi úspěšný hráč TJ Sokol 
Plesná Jan Benbenek, který všechny své soupeře 
zvládl bez ztráty jediného setu. V kategorii žen 
po vyrovnaných zápasech zvítězila Jiřina Jurčí-
ková z Orlové.
Umístění v kat. muži:

1. místo: Jan Benbenek  TJ Sokol Plesná
2. místo: Václav Benbenek  TJ Orlová - Lutyně
3. místo: Petr Hampel  TJ Sokol Plesná

3. místo: Michal Nešetřil  TJ Sokol Klimkovice

Umístění v kat.ženy:
1. místo: Jiřina Jurčíková  TJ Orlová – Lutyně
2. místo: Lenka Zbončáková  VŠB Ostrava
3. místo: Renata Hánová  VŠB Ostrava

Václav Chyla

Zleva:		Jan	Benbenek,	Václav	Benbenek,	
Petr	Hampel	a	Michal	Nešetřil

Tělocvičná jednota Sokol Plesná

VÁNOČNí TURNaj V BaDMiNTONU

HASIČI INFORMUJÍ

Poděkování
Plesenští hasiči by chtěli touto cestou poděko-

vat hlavně štědrým sponzorům a členům sboru, 
kteří svými finančními nebo krásnými sponzor-
skými dary přispěli do tomboly na náš hasičský 
ples, který se konal 16.1. a na maškarní ples, kte-
rý proběhl 13.2.2010.

Jsme potěšeni Vaší hojnou návštěvností 
a doufáme, že i v následujících letech nám budete 
nadále věrni a přijdete si zatančit.

PřiPravujeme
V měsíci dubnu 2010 hasiči připravují sběr 

kovového odpadu po celé obci. Podrobnější da-
tum sběru bude včas zveřejněno ve vývěsních 
skříňkách v obci a v místním rozhlase.

za SDH Jana Benková 
jednatel

Informace z Úřadu: 

› KÁCENÍ STROMŮ - legislativa ‹
Od 1.12.2009 došlo ke změnám v legislati-

vě kácení stromů a keřů mimo les dle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Mezi zásadní změny patří:

Bez povolení může majitel pozemku (fyzic-
ká osoba, právnická osoba podnikající, práv-
nická osoba) pokácet jakýkoliv strom rostoucí 
mimo les s obvodem kmene do 80 cm – měřeno 
ve výšce 130 cm od země. Keře je možno kácet 
bez povolení do plochy 40 m2.

U stromů rostoucích mimo les o obvo-
du kmene nad 80 cm a u keřů s plochou větší 
než 40 m2 se musí před kácením podat žádost 
o povolení kácení u zdejšího úřadu (p. Jiřina 
Janšová, tel.: 599 427 106, e-mail: jjansova@
plesna.ostrava.cz). Součástí takové žádosti musí 
být doklad o vlastnictví pozemku, situační 
snímek se zákresem dotčených stromů (keřů) 
s uvedením druhu stromů a důvodu pro káce-
ní, přičemž spad listí, alergeny, ucpávání okapů 
listím ap. nejsou důvody k pokácení zdravého 
perspektivního stromu. Kácet je pak možno 
po nabytí právní moci povolení (rozhodnutí) 
vydaného zdejším úřadem.

Z bezpečnostních důvodů, kde bezprostřed-
ně hrozí ohrožení osob či újma na majetku, 
lze kácení stromu pouze oznámit, a to Magis-
trátu města Ostravy, odboru ochrany přírody 
se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. 
K oznámení je třeba doložit stejné náležitosti 
jako k žádosti o povolení kácení. Kácet je pak 
možno po předchozím souhlasu MMO, nebo 
pokud do 15 dnů od doručení oznámení na něj 
MMO neodpoví.

Závěrem uvádíme, že dřeviny je možno ká-
cet nejlépe v době vegetačního klidu, což je 
od listopadu do konce března, avšak k jednot-
livým případům kácení se přistupuje individu-
álně.

Jiřina Janšová 
agenda výstavby ÚMOb Plesná
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Informace z Úřadu: › MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ ‹
Tímto žádáme majitele psů v Plesné, 

aby včas uhradili místní poplatek ze psů, tj. 
do 31.3.2010. Jeho výše zůstala stejná jako 
v předešlých letech - za prvního psa 150,- Kč 
a za dalšího psa 500,- Kč, poplatek za psa v by-
tovém domě je 300,- Kč. 

Místní poplatek můžete uhradit hotově 
přímo do pokladny Úřadu městského obvo-
du Plesná (u p. Jiřiny Janšové) nebo na účet 
č. 19-1649977339/0800 variabilní symbol 
2712410 xxx (za xxx doplňte číslo popisné 
domu majitele psa, např. číslo popisné 54 se 
uvede 054).

Za včasné zaplacení místního poplatku 
ze psů předem děkujeme.

› INFORMACE PRO NÁJEMCE 
HROBOVýCH MÍST 

na hřbitově v Ostravě-Plesné ‹
Při podpisu nájemní smlouvy se nájemci za-

vázali, že převezmou a budou užívat hrobové 
místo v souladu se Zákonem č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a Řádem veřejného pohřebiště 
v Ostravě-Plesné, že budou udržovat pronajaté 
hrobové místo v řádném stavu včetně uliček 
a při zřizování hrobového zařízení se budou ří-
dit pokyny správce pohřebiště.

Pokud při úpravě hrobu bude nájemce chtít 
vybetonovat nový základ hrobu, i když rozměry 
zůstanou stejné, nebo změnit typ hrobu (např. 
z jednohrobu na urnový hrob), musí na Úřadu 
městského obvodu Plesná požádat o povolení 
k úpravě hrobu. Bez tohoto povolení nelze pro-
vádět úpravy. Zřízení hrobového zařízení nebo 
hrobky na pronajatém místě před vydáním pí-
semného souhlasu správce je hrubé porušení 
povinnosti nájemce, za což může být zřízené 
hrobové zařízení odstraněno na náklady nájem-
ce.

V případě, že se nájemce přestěhuje, je nutné 
Úřadu městského obvodu Plesná nahlásit novou 
adresu. V případě úmrtí nájemce prosíme pozů-
stalé, aby tuto skutečnost rovněž oznámili.

Pokud se nám z výše uvedených důvodů 
nedaří korespondenci doručovat, jsme nuceni 
na hroby dávat upozornění o konci nájmu hro-
bového místa. Nezaplacení nájmu může být 
důvodem k odstoupení od nájemní smlouvy ze 
strany pronajímatele.

Při vyřizování pohřbu (uložení rakve 
do země) je nutné, aby se nájemce hrobu do-
stavil na Úřad městského obvodu Plesná, kdy 
je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě o pronájmu 
hrobového místa a doplatit nájemné na dobu de-
seti let ode dne pohřbu.

V případě pohřbu kremací je povinností ná-
jemce hrobu nahlásit po pohřbu uložení urny 
do hrobu, předložit úmrtní list a doklad o zpo-
pelnění zesnulého. Za uložení urny se poplatek 
neplatí.

Hřbitov je přístupný veřejnosti denně od říj-
na do března v době od 7,00 do 17,00 hodin 
a od dubna do září od 7,00 do 20,00 hodin.

Táňa Kubalová, DiS. 
agenda hřbitova ÚMOb Plesná

› NA ZTRACENé VěCI SE MŮ-
žETE PTÁT I NA OSTRAVSKé 

MěSTSKé POLICII ‹
Ostravští strážníci řeší každý měsíc něko-

lik desítek nálezů. Obracejí se na ně lidé, kteří 
našli nejrůznější tašky, kabelky, kufříky, klíče, 
doklady, mobilní telefony, jízdní kola a spoustu 
dalších věcí, které jejich majitelé někde zapo-
mněli. Také sami strážníci při výkonu služby 
nacházejí velice často opuštěné věci. Výjimkou 
není ani elektronika, např. v loňském roce 2009 
strážníci převzali nalezený televizor. Avšak 
nejvíce překvapení vzbudil zřejmě nalezený ná-
hrobní kámen ve Slezské Ostravě v roce 2006. 
Byl pohozen jen tak v trávě, nepoškozený, s vy-
tesaným jménem rodiny, jejíž příslušníci pod 
ním měli být zřejmě pohřbeni.  

Jen v roce 2009 se strážníci v Ostravě zabý-
vali celkem 684 nálezy.

Osud nalezených věcí je jasně stanoven záko-
nem. Končí na městských úřadech podle místa 

nálezu. V Ostravě však zvolili možná poněkud 
zdlouhavější cestu, ale pro majitele ztracených 
věcí jistě příjemnější. Pokud se podaří zjistit 
majitele věcí, např. podle dokladů v nalezené 
tašce, je dotyčný osloven a vyzván, aby si své 
věci  přišel vyzvednout na příslušné pracoviště 
Městské policie Ostrava, popř. jsou mu nalezené 
věci zaslány poštou. Řada zapomnětlivých maji-
telů je také osobně kontaktována místním stráž-
níkem-okrskářem. Teprve pokud se majitele ne-
podaří zjistit nebo pokud na výzvy k dostavení 
se nereaguje, jsou nálezy předávány na místně 
příslušný úřad městského obvodu. Zde mají 
za tímto účelem zřízena oddělení ztrát a nálezů.

Pokud se kterýkoli občan obrátí na Městskou 
policii Ostrava, dozví se, zda byla jím postráda-
ná věc nalezena a předána strážníkům a kde se 
právě nachází. Zda dosud na pracovišti městské 
policie nebo zda byla již odeslána na úřad. Ob-
čané se mohou dotazovat prostřednictvím tele-
fonních linek č. 599 414 156 až 159 v pracovní 
dny vždy od 7 do 13 hodin.

› KOMINÍCI ‹
Pokud máte zájem o služby kominictví, je možné si službu objednat u Kominictví KORS, 

spol. s r.o., Ludgeřovice, Na Návsi 225 nebo Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 341/184. Dále pak 
na tel. 595 052 538, mobil 777 713 291, e-mail info@kors.cz, internetové stránky www.kors.cz

› STATISTIKA POHYBU OBYVATELSTVA k 31.12.2009 ‹

narození úmrtí přistěhování odstěhování 31.12.209

muži +3 -3 +33 -17 639

ženy +7 -7 +38 -9 371

celkem +10 -10 +71 -26 1310

› ÚŘAD V ČÍSLECH ZA ROK 2009 ‹

Na soc. dávkách celkem vyplaceno 305.658,- Kč.

Komentář k uvedeným údajům:

•  Přestupky – k řešení v přestupkové komisi 
bylo v roce 2009 doručeno celkem 31 
přestupků, z nichž 23 připadlo na krádeže 
v hypermarketu Globus, který byl otevřen 
4.9.2009. Dalších 7 přestupků se týkalo 
sousedských vztahů a 1 přestupek byl lehké 
ublížení na zdraví neznámým pachatelem.

•  Hřbitov – v roce 2009  bylo uzavřeno 
55 smluv o nájmu hrobového místa a 88 
dodatků ke smlouvám o nájmu hrobového 
místa.

Počet
došlých písemností ........................................... 1 582
došlých a vydaných faktur ...................................307
projednaných bodů na schůzích rady .................. 321
schůzí rady .............................................................24
projednaných bodů na zasedání zastupitelstva .....66
zasedání zastupitelstva ............................................4
uzav. smluv a dodatků ke smlouvám (hroby) ...... 143
uzav. smluv a dodatků ke smlouvám (ostatní) ...... 76
přijatých oznámení o přestupku ............................ 31

Ing. Hana Radková, tajemnice ÚMOb Plesná
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ZiMNí úDRžBa

Přestože zima v jejím současném podání 
nechce ani náznakem zatím ustoupit, blížící se 
jaro tomu jistě napomůže. Na jedné straně je le-
tošní zima hezká, tak jak má být, zejména dě-
tem se musí líbit, na druhé straně je neobvykle 
dlouhá, a také tuhá. Co naplat, je třeba s ní bojo-
vat, alespoň při údržbě komunikací, chodníků, 
parkovišť. Ano, byl to takový závod na dlouhou 
trať, který dodnes není ukončen. Letos, kromě 
komunikací, zastávek, schodišť, nám do údržby 
přibyly také chodníky na území obvodu. Přes-
tože jsme se připravili (dokoupili techniku, zá-
sobili se posypovým materiálem), bylo to velice 
náročné. Množství sněhu bylo takové, že jsme 
jej museli nakládat, někde frézovat a odvážet. 
Do toho neustálé sněžení a mráz, takže téměř  
pořád jen odhrnovat sníh a sypat kamenivem. 
Podmínky byly takové a také se stalo, že jsme 
byli požádáni, abychom našimi silami a pro-
středky vypomohli při úklidu silnic, které uklí-
zejí „Ostravské komunikace“, anebo vypomohli 
při zajištění průjezdnosti autobusů. A do všeho 
také odstavená auta, která bránila řádnému shr-
nování sněhu. Někdy stojí auto výjimečně (to 
se dá pochopit), jindy však opakovaně a někdy 
dokonce trvale, to se už nedá jinak nazvat než 
bezohledností.

Vím, že někteří z Vás mohou mít připomín-
ky, že se někde sypalo málo, nebo jenom někdy, 
že pluh odhrnoval sníh na jednu stranu a přitom 
jej měl hrnout na druhou stranu, nebo že zrovna 

u nich jezdí pluh jako poslední. Věřte, vážení, že 
technicky je to mnohdy velmi obtížné,  Plesná je 
velmi rozsáhlá, takže úklid, posyp je nutno ně-
kde začít a po několika hodinách na jiném místě 
skončit. A jsou zde úseky hodně prudké, kde je 
nutné zabezpečit úklid přednostně.

Navíc údržbu místních komunikací, chodní-
ků, zastávek zabezpečuje především pracovní 
četa, kterou tvoří 3 – 4 stabilní zaměstnanci. 
Bohužel, v této době také přišly nemoci, muse-
li jsme dokupovat posypový materiál (celkem 
jsme letos spotřebovali 6 nákladních aut posy-
pu). Chci touto formou všem, kdo zajišťovali 
zimní údržbu, veřejně poděkovat, neboť často 
pracovali v noci, o sobotách a nedělích, a mají 
zásluhu, že zimní údržba byla taková, jaká byla. 
Také chci poděkovat těm občanům, kteří přilo-
žili ruku k dílu, odházeli sníh z chodníků před 
svými domy nebo sypali komunikace z připra-
vených nádob. Této pomoci si já, ale i všichni, 
kteří mají zimní údržbu na starosti, velice váží-
me. Ještě jednou děkuji!

Na sám závěr mi dovolte malinkou poznám-
ku. Jistě je vždy co zlepšovat, vždy je nutno ope-
rativně řešit vzniklou situaci a já jsem přesvěd-
čen, že letošní zima byla velkou prověrkou a že 
do budoucích let byla také dobrou zkušeností, 
kde co zlepšit a na co se zaměřit.

Ing. Jan Bochňák 
starosta MOb Plesná

trocha vtipů 
 Jez do polosyta. Pij do němoty.

  Nad slivovicí ještě nikdo nezvítězil.
Jen Moraváci remizovali!

  Deník Pražáka na Moravě:
Pondělí – Piju s Moraváky. 
Úterý – Skoro jsem umřel. 
Středa – Zase piju s Moraváky. 
Čtvrtek – Lituji, že jsem neumřel už v úterý…

Narození:
Prosinec 2009:
 Štěpán Wilczek

Leden 2010:
 Nikol Vrbková

Zemřelí:
Prosinec 2009:
 Alois Hruška

Leden 2010:
 Jaroslav Benbenek

Celkový počet obyvatel k 31.12.2009:
 1.310 (639 mužů a 671 žen)

Jubilanti 2010

Únor:
 Jaroslava Sobková
 Zdeněk Gáliček
 František Tvrdý
 Břetislav Vaněček
 Leander Glinz
 Anna Klosová
 Agnesa Košařová

Leden:
 Marie Kopková
 Milada Salgová
 Marie Palovská
 Libuše Halfarová
 Vlasta Zdrálková
 Miloslav Cihlář
 Marcela Skácelíková
 Vladimír Košař


