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Rada MOb Plesná se sešla celkem pětkrát 
a projednala 34 programových bodů, mezi 
nimi byly zejména:

-  žádosti stavebníků o výstavbu přípojek, 
vjezdů, sjednání věcných břemen;

- nájmy hrobových míst;
-  rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná 

na r. 2012;
-  žádost o směnu pozemků – firma HOMO-

LA, a.s.;
-  lavičky „zadarmo“, smlouva  a jejich umís-

tění;
- audit hospodaření MŠ Plesná;

-  zpracování technické dokumentace na za-
hradu MŠ;

-  technická dokumentace na dokončení opra-
vy MŠ;

-  příprava tech. dokumentace na realizaci tzv. 
Stop semaforu na Žižkově;

-  prodloužení smlouvy o nájmu pro činnost 
dětské lékařky MUDr. Praksové v budově 
MŠ

- a další.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Co projednávala rada

Když se přiblíží konec dubna, vědí už zejména 
členové Sokola i hasiči, že je čeká hodně práce. 
A letos je to již popatnácté. Možná si většina ob-
čanů Plesné ani neuvědomuje, že nebýt dobro-
volné práce obětavých sokolů, hasičů,  důchodců 
i ostatních dobrovolníků – Májová Plesná by ne-
byla. A vědí o ní a znají ji daleko za hranicemi 
Plesné!

Každoročně na ní vítáme nejen již známé sou-
bory, jejichž členové k nám s nadšením jezdí, ale 
vždy také hostíme soubory nové, které přijedou, 
a Plesná jim učaruje. A samozřejmě nezapomí-
náme na soubory dětské, které jsou od začátku 
naše specifikum.

Letos, jako každoročně, bude festival opět 
dvoudenní: 30. dubna v pondělí již tradič-
ně ve vyzdobené tělocvičně můžeme posedět 
u cimbálové muziky Jožky Severina a dále nás 
ke koštu vína pana Stanislava Žůrka ze Žeravic 
budou provázet tanečnice z taneční skupiny Ko-

tek a  hrát budou  folklorní soubory Vranovčan, 
Jiskra.

V úterý prvního května uvítáme na festivalu 
dětské soubory Hlubinka, Dětský soubor Heleny 
Salichové a novým hostem bude Detský folk-
lórný súbor Štvorlístok z Trenčianské Turné. Ze 
souborů dospělých umělců uvítáme již tradiční 
Slezský soubor Heleny Salichové a taneční sku-
pinu Kotek, hosty ze Slovenska, umělce Folklór-
neho súboru Vranovčan z Vranova nad Topĺou.  
Po celá léta jsme u nás měli soubory převážně 
z Moravy a Slovenska, někdy i z ciziny (z Chor-
vatska a Německa), ale nikdy jsme ještě neměli 
soubor z Čech: proto letos přijali naše pozvání 
umělci z Plzně, Soubor písní a tanců Jiskra, kte-
rý nás svými tanci i hudbou zavede na Chodsko. 
A tradičně před zahájením festivalu nás naladí 
k poslechu všem známá dechovka Weissovanka.

Přijďte všichni na Májovou Plesnou!

Šárka Hrdinová

Májová Plesná popatnácté

Zastupitelstvo MOb Plesná se sešlo v břez-
nu a projednalo zejména tyto programové 
body:

-  rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná 
na r. 2012;

-  žádost o směnu pozemků – firma HOMO-
LA, a.s.;

-  poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
SDH Plesná a TJ Sokol Plesná;

- dodatek č. 6 ke zřizovací listině MŠ Plesná;
- svěření pozemků;
- dar komunikace;
- žádost o odkup pozemků;
- žádost o změnu územního plánu;
- pojmenování ulic.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Co projednávalo zastupitelstvo
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Hned po Vánocích jsme zahájili činnost klubu 
mlsáním, to znamená, že jsme první klubový 
čtvrtek v roce ochutnávali vánoční cukroví, 
přesněji jeho zbytky. Přitom je příležitost zhod-
notit svátky a podělit se o radosti i starosti v ro-
dině a v životě vůbec. Na dalších akcích klubu 
už moc času na pusté klábosení nezbývá.

Únorová beseda byla věnována informacím 
o sociálních službách. Všichni si samozřejmě 
myslíme, že nebudeme potřebovat nikoho, kdo 
by nám při stárnutí pomáhal. Říká se ale: nikdy 
neříkej nikdy. A pro seniory to platí dvojnásob. 
Paní Návratová a paní Pavelková z městského 
odboru sociálních věcí zasvěceně pohovořily 
o sociálních službách, které poskytuje ostrav-
ský magistrát. Byla to jistě užitečná beseda už 
proto, že doba je k seniorům nevlídná.

Mezinárodní den žen jsme oslavili pěkně 
a s radostí. Patří k dobrým tradicím našeho klu-
bu, že věnujeme svátku žen velkou pozornost. 
Hlavními organizátory byli muži z výboru 
klubu; zařídili občerstvení, program, zábavu. 
Letos bylo na programu i hudební vystoupení 
Šimona Greška ze Základní umělecké školy 
ve Svinově. Zahrál nám své vlastní skladby 

a pak jsme si za jeho doprovodu zazpívali. Muži 
blahopřáli ženám, každá dostala malý dárek, 
hráli jsme o ceny, posvačili a dobře se pobavili.

Začátkem dubna jsme si vyšli na exkurzi 
do Internovaného výjezdového centra. Bylo nás 
skoro třicet a všichni vám potvrdí, že nás ex-
kurze velmi zaujala: moderní prostředí stanice, 
její zařízení, nová technika, především hasičské 
vozy s úžasnou výbavou. V duchu jsme si ovšem 
přáli, aby tu techniku nebylo nutné použít při 
skutečném požáru nebo přírodní katastrofě.

V dubnu ještě pomůžeme při jarním úklidu 
obce a v kuchyni o Májové Plesné. Potom bu-
deme čtyři dny odpočívat v Maďarsku a ter-
málními vodami osvěženi si 3. května půjdeme 
prohlédnout Národní kulturní památku Dolní 
oblast Vítkovice. 17. května smažíme vaječinu 
a začátkem června jsme tři dny na poznávacím 
(žádné odpočívání!) zájezdu v jižních Čechách.

Na závěr pololetí si zajdeme na dva tři doušky 
piva do hospody. Končí pololetí, máme pěkné 
vysvědčení, osmnáct pryč, tak proč ne?!

Za Klub důchodců v Plesné 
M. Wiedermanová

Plesenští důchodci 
mají pestrou paletu zájmů

Naše vážené členky (zleva) paní E. Vitásková 
a p. L. Hořínková na oslavě MDŽ.

pohled do sálu v průběhu oslavy MDŽ, v popředí 
p. J. Foktová a p. J. Stařinská.

V minulém období přišlo několik otázek, 
v nichž se občané ptali na některé záležitosti 
týkající se Plesné, a já se nyní pokusím na tyto 
otázky odpovědět.

1/ Otázka: pisatelka se dozvěděla, že se má 
na hřbitově připravovat rozptylová loučka 
a ráda by znala pravdu.

Odpověď: zřízení rozptylové loučky naráží 
na velké legislativní problémy. Loučky, dříve 
zřízené a provozované (v jiných místech repub-
liky), jsou spíše rušeny, a aby vznikly nové, není 
příliš reálné. Přesto musím říct, že Rada MOb 
Plesná v minulých 18 letech až dodnes nikdy 
neuvažovala o zřízení rozptylové loučky a ani 
v současnosti neuvažuje o tomto kroku. Takže - 
rozptylová loučka nebude!

2/ Otázka: pisatelka se ptá, zda už těch 
soch nemáme u nás v Plesné moc?

Odpověď: o konání sochařského sympozia 
vždy rozhoduje zastupitelstvo Mob. Otázka 
počtu soch je samozřejmě individuální. Někdo 
může mít pocit, že soch je hodně, někteří však 
považují Plesnou, právě díky tomuto počtu soch 
za zcela unikátní. Je pravda, že o Plesné se v ši-
rokém okolí hovoří jako o velmi hezkém místě 
právě díky úpravě parku a také kvůli tomuto nej-
většímu přírodnímu sochařskému ateliéru. Ale 
je zároveň pravda, že by se v příštím roce mělo 
uskutečnit ještě jedno sympozium – pouze z ka-
mene, některé sochy ze dřeva by se měly nahra-
dit, a to by bylo již poslední sympozium, takže 

dále by se v tom již  nepokračovalo.

3/ Otázka: pisatelka se táže, zda je dobré 
navyšování počtu obyvatel Plesné a zda je 
v Plesné stavební uzávěra.

Odpověď: v této otázce je odpověď složitější. 
Počet obyvatel v dané lokalitě (u nás Plesná) se 
dá vždy regulovat jen v jistých mezích. Nelze ni-
komu zakázat stavět v místech, která jsou v plat-
ném územním plánu vyznačena  jako plochy pro 
bydlení individuální. Stávající platný územní 
plán byl schválen v roce 1995 a od této doby se 
neuskutečnily žádné zásadní  změny !!  Přesto-
že snahy o rozšíření ploch na bydlení byly, ať ze 
strany firem, nebo i ze strany občanů, rozšíření 
těchto ploch pro bydlení, zejména do orné půdy, 
se  neuskutečnilo! Stavět je možno pouze na plo-
chách, které byly určeny již dříve (tzn. v r. 1995), 
a to je především vnitřní oblast obvodu. Vní-
mám, že rozšíření výstavby přináší jisté, možná 
větší potíže, např. zvýšení dopravy,  nevyhovu-
jící infrastrukturu atd. Ovšem také je nutno říci, 
že pokud se zvyšuje počet obyvatel, znamená to, 
že se jedná o lokalitu a obec atraktivní a obec 
tím získává na prestiži. Pokud  se počet obyvatel 
trvale snižuje, pak se jedná o jistý úpadek obce.  
A to by určitě nebylo dobře!

Ke stavební uzávěře. Stavební uzávěru lze 
vyhlásit na základě § 97, 98 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(vyhlašuje Magistrát města Ostravy). Pro tuto 
uzávěru platí jistá pravidla, např. nedostatečná 
kapacita vody, elektřiny, zátopové území. Nee-

xistence kanalizace není překážkou, je možno 
splašky vyvážet z nepropustných žump. Výslov-
ně je v příslušném zákoně uvedeno, že stavební 
uzávěra nesmí sloužit k regulaci výstavby! A  
pokud je vyhlášena, musí být pouze na omeze-
ném území (přesně vymezeno parcelami atd.). 
Stavební uzávěra se vyhlašuje v případě, že není 
přijat územní plán a je třeba záležitost výstavby, 
právě z důvodu možné budoucí kolize s tímto 
budoucím územním plánem, na přesně určených 
pozemcích usměrnit.

Takže shrnuto na závěr:  stavební uzávěra zde 
není a ani nejsou důvody pro její vyhlášení.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

 Otázky a odpovědi na dotazy občanů

Tradičně, stejně jako každý rok, i letos se 
uskuteční u příležitosti 67. výročí osvobození 
naší obce Sovětskou armádou vzpomínková 
akce. Tato akce je pořádána v den osvobození 
Plesné, tzn. 26. dubna v 18,30 hod. u pomníku 
před školkou a následně v 19,00 hod. u pomní-
ku padlých rudoarmejců na Nové Plesné.

Přijďte prosím vzpomenout na události 
v dubnu 1945, kdy na jedné straně to bylo pro 
mnohé období smutku, ale pro obec to bylo jistě 
nádherné jaro.

Jste srdečně zváni.
Ing. Jan Bochňák, 

starosta

Vzpomínka osvobození
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V dnešním  vydání  Plesa jsme opět čtenáři 
článku, ve kterém stejný pisatel jako v minulém 
vydání vše označuje za špatné. Nevím proč, 
zda se již jedná o začátek volební kampaně, 
či možné nenaplnění osobních ambicí, nebo 
snad o něco jiného. Nebudu však již odpoví-
dat na věci uvedené v příspěvku, připadá mi to 
nevhodné a také nedůstojné. Chci se snad jen 
pozastavit nad tím, proč a  komu to prospívá. 
Jsem přesvědčen, že články tohoto typu nepři-
nášejí obci nic pozitivního a dobrého. A nutno 
říci, že v takové „atmosféře“ se také nedá v kli-
du a smysluplně pracovat. Plesná má před se-

bou několik investičních akcí, které je zapotřebí 
řádně realizovat – dokončení opravy školky, 
STOP semafor na Žižkově, opravu komunika-
cí a jistě mnoho dalších problémů, které musí 
řešit. A k tomu je jistě třeba velkého úsilí a prá-
ce. Proto Vás žádám, abyste takové příspěvky 
neadresovali do Plesa. Pleso opravdu není pro-
stor pro konfrontaci, ale pro seriózní informace 
o tom, co se dělo, co se děje a  také co se dít 
bude.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Vážení plesenští,
pan starosta v posledním vydání informační-

ho zpravodaje našeho, stále ještě obvodu Plesná, 
končil svou odpověď na můj článek konstatací, 
že by bylo určitě lépe nevést polemiky v infor-
mačním zpravodaji. Škoda, že s tím svůj článek 
nezačal a nesdělil nám něco pozitivnějšího, než 
napsal. Já s ním určitě polemizovat nebudu, kdo 
v Plesné žije, dokáže si úsudek o obou článcích 
udělat sám.

V dnešním příspěvku popíši své dojmy z po-
sledního zasedání Zastupitelstva našeho obvo-
du, které se konalo dne 26. března. Pro ty, kte-
ří tam ještě nikdy nebyli, zmíním, že jednání 
zastupitelstva v souladu se zákonem vede pan 
starosta. Protože nejsem nováčkem v politice 
na úrovni obce, dovolím si soudit: tolik nepřes-
ností, zmatků a chyb při projednávání jednot-
livých bodů programu se hned tak nevidí. Měl 
jsem pocit, že mnoho našich zastupitelů občas 
ani nevědělo, o čem hlasují.  Pro ukázku vybí-
rám stěžejní bod programu, kterým byla otázka 
směny, nebo prodeje pozemků v areálu bývalého 
statku. Návrh byl předkládán nejdříve na smě-
nu pozemků a následně na jejich prodej. Podsta-
ta problému spočívá v tom, že stávající vlastník 
většiny pozemků v bývalém areálu statku tam 
chce časem postavit rodinné domy. V centru 
areálu však leží vcelku strategický pozemek 
obce. Předesílám bez bližších podrobností, že 
statek byl v době, kdy ještě byl funkční a než ho 
nový vlastník odstranil, jedním z nejnevzhled-
nějších míst naší obce. Záměr realizovat na tom-
to místě individuální bytovou výstavbu je určitě 
chvályhodný, ale má však také i svá úskalí. Za-
stupitelstvo však  neschválilo ani záměr směny, 
ani záměr prodeje. Má na to samozřejmě právo. 
Co mně tedy tak vadí? Vadí mi, že celý postup 
byl v rozporu se zákonem. Pan starosta dal hla-
sovat o směně pozemků, mělo se však hlasovat 
o záměru směny pozemků a následně pak o pro-
deji, avšak správně se mělo hlasovat o záměru 
prodeje. Samozřejmě, že v usnesení ze zastu-
pitelstva je to uvedeno správně a v souladu se 
zákonem, ale vlastní hlasování bylo na zasedá-
ní zastupitelstva nesprávné. Pro neznalé záměr 

prodeje nebo směny znamená, že tento záměr, 
ať už prodeje, nebo směny, má být zveřejněn 
na úřední desce a v době stanovené zákonem se 
může přihlásit kdokoliv. Následně se jednotlivé 
nabídky vyhodnotí, stanoví se bližší podmín-
ky pro směnu nebo prodej a pozemek se buď 
smění, nebo prodá, nebo nesmění a neprodá, je 
to plně v pravomoci zastupitelstva. V případě 
pozemků bývalého statku je tu ještě jedna vel-
ká komplikace pro výstavbu domů: nejdříve je 
nutné požádat o změnu územního plánu, podle 
současného zde lze postavit například sklado-
vací haly, nikoli domy k bydlení, takže jednání 
o vlastním prodeji, nebo směně pozemků bylo 
možné navázat až na schválenou změnu územ-
ního plánu. Proces změny územního plánu trvá 
nejméně jeden rok a v průběhu tohoto období 
se s potenciálním novým vlastníkem dá jednat. 
Současné usnesení zastupitelstva neumožňuje 
nic, pro jakýkoliv další postup by bylo nutné 
toto usnesení revokovat. Ptám se tedy, věděli 
naši zastupitelé, o čem jednají, vysvětlil jim to 
pan starosta nebo někdo jiný kompetentnější? Já 
jsem tam celou dobu projednávání seděl a tento 
pocit jsem neměl.

Domnívám se, že p. starosta mi hned odpoví, 
jak hluboce se mýlím a říkám polopravdy, ale 
to je asi jediné, co mu v řízení obce jde velmi 
dobře.

M.J.

Slovo na okraj

Několik postřehů 
z posledního zastupitelstva

Hasiči provedou v sobotu 21. dubna 2012 
v dopoledních hodinách sběr kovového šrotu. 
Pokud občané mají nepotřebný šrot, ať ho na-
chystají před svá obydlí ráno v daný den.

Děkují hasiči.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
vyhlásilo soutěž v literární a výtvarné kategorii 
pro mladé hasiče.

Náš sbor se soutěže také zúčastnil a mladí 
hasiči nakreslili několik výkresů s hasičskou 
tematikou. Nejpěknější výtvory nakreslily mla-
dé členky sboru Zuzana Bajgerová a Michaela 
Dedková a výkresy byly předány na Sdružení 
do Ostravy.

Plesenští hasiči informují

Sběr šrotu

Požární ochrana 
očima dětí

Městský obvod Plesná 
spolu s TJ sokol Plesná

oznamují, že

2. června 2012 v 15 hod.
se uskuteční

na hřišti na Žižkově

Dětský den
Sportovní soutěže, zábava, 

opékání párků.

Sladké ceny pro soutěžící.
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TJ Sokol Plesná 

17. ročník Vesnických sportovních her - celoroční soutěž obcí

Mládežnický 
volejbal v Plesné

Druhou soutěží letošního ročníku Vesnic-
kých sportovních her byla soutěž v dráhových 
kuželkách v Dobroslavicích. Zvítězila Vřesina, 
v jednotlivcích byl nejlepší Jakub Hájek,  také 
z Vřesiny. Soutěže se nezúčastnila Pustá Polom 
a bohužel také Plesná, u které selhali zodpověd-
ní organizátoři ze Sokola a soutěž neobsadili. 
Věřme, že už se to nebude opakovat a dalších 
soutěží se Plesná zúčastní!

 Výsledky soutěže družstev v dráhových 
kuželkách:

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

Třetí soutěží byla soutěž tříčlenných druž-

stev ve stolním tenise v Pusté Polomi. Zúčast-
nilo se 9 družstev, nestartovala Dolní Lhota. 
Plesná zabojovala a ve složení Petr Synek, 
Vladimír Pařenica a Kristýna Synková stála 
na stupních vítězů na krásném třetím místě. 
Ještě většího úspěchu dosáhl Petr Synek, který 
soutěž jednotlivců vyhrál a jeho souboj s něko-
likanásobným vítězem Petrem Hejlem z Horní 
Lhoty byl skutečným vrcholem turnaje. Soutěž 
družstev vyhrály Dobroslavice notně posílené 
stolními tenisty z Děhylova, což letošní stanovy 
Vesnických sportovních her dovolily.

 Výsledky soutěže družstev ve stolním 
tenise:

  1. Dobroslavice
  2. Hlubočec
  3. Plesná
  4. Vřesina
  5. Velká Polom
  6. Horní Lhota
  7. Pustá Polom

  8. Krásné Pole
  9. Těškovice

Celkové výsledky obcí po 3. soutěži:
  1. Dobroslavice ................... 29 bodů
  2. Vřesina ............................ 26 bodů
  3. Krásné Pole ..................... 19 bodů
  4. Velká Polom .................... 18 bodů
  5. Hlubočec .......................... 17 bodů
  6. Plesná ................................ 14 bodů
  7. Těškovice ......................... 13 bodů
  8. Horní Lhota ..................... 12 bodů
  9. Dolní Lhota .....................   8 bodů
10. Pustá Polom .....................   4 body

Všechny výsledky najdete na www.volny.cz/
sokol-plesna.

Dalšími soutěžemi budou 14. 4. badmin-
ton v Plesné, 5. 5. přespolní běh v Těškovicích 
a 2. 6. nohejbal v Horní Lhotě.

Vladimír Mach

Občanské sdru-
žení ŠSK Ostrava 
(školní sportovní 
klub) vzniklo v le-
tošním školním 
roce a svou čin-
nost zahájilo spor-
tovním projektem 

na prvním stupni základních škol. Smyslem 
projektu je zlepšit pohybovou aktivitu dětí pro-
střednictvím sportovních her se zaměřením 
na volejbal. Projekt se rozjel na pěti ostravských 
školách, kde naši trenéři docházejí do hodin tě-
lesné výchovy prvních a druhých tříd. Další 
činností sdružení jsou volejbalové kroužky při 
těchto školách, které probíhají dvakrát týdně. 
Děti, které pravidelně navštěvují tyto krouž-
ky, se jednou za měsíc účastní krajské soutěže 
pořádané Českým volejbalovým svazem s ná-
zvem Barevný minivolejbal. Bližší informace 
o pravidlech této soutěže se dozvíte na strán-
kách www.minivolejbal.cz.

Naše občanské sdružení by rádo zahájilo 
spolupráci se Sokolem Plesná na úrovni mlá-
dežnických kategorií (od 10 - do 13 let chlap-
ci i dívky). Představa koordinátorů projektu je 
vytvoření volejbalových kroužků a následné 
zapojení do soutěží.

Tento záměr by měl začít od školního roku 
2012 - 2013 podle zájmu dětí za podpory rodi-
čů. Bližší informace získáte u koordinátora 
projektu ŠSK Ostrava Zdeňka Štefka (email: 
stefkoz@seznam.cz) nebo na ukázce minivolej-
balu, která se uskuteční u příležitosti dětského 
dne v červnu na hřišti Plesná - Žižkov.

SOkOLSké VyCHázky dO PřírOdy - JArO 2012

11. dUBNA  Hrabová – dřevěný kostel a okolí
Sraz účastníků je v 9.00 hod. na zastávce autobusu č. 51 v Ostravě- Svinově. Odtud 
městskou dopravou do Hrabové.

25. dUBNA   Plesná – Pustkovec – přírodní rezervace Turkov Třebovice
Sraz účastníků je v 9.00 hod. v Plesné u Lihovaru, odtud přes Porubu, Pustkovec 
do Třebovic. Zpět autobusem nebo pěšky.

9. kVĚTNA  Plesná – Velká Polom - Čertův Mlýn - Háj
Sraz účastníků je v 9.00 hod. na zastávce střed obce  autobusu č. 51, odtud přes 
Novou Plesnou do Velké Polomi, dále přes Čertův Mlýn do Háje ve Slezsku. Zpáteční 
cesta vlakem.

25. kVĚTNA   zOO Ostrava
Sraz účastníků je v 9.00 hod na zastávce č. 51 Ostrava- Svinov, odtud městskou 
dopravou do ZOO v Ostravě Michálkovicích. Prohlídka ZOO a odjezd zpět městskou 
dopravou.

6. ČErVNA  Štramberk – botanická zahrada
Sraz účastníků je na nádraží Ostrava-Svinov. Odjezd vlaku je v 08.48 hod. směr Stu-
dénka. Prohlídka botanické zahrady a cesta zpět vlakem.

20. ČErVNA   Nový Jičín – Muzeum klobouků 
Sraz účastníků v 08.45 na autobusovém nádraží Ostrava UAN u správní budovy. Od-
jezd autobusu je v 9.00 hod. Prohlídka Muzea klobouků a dalších zajímavostí v Novém 
Jičíně. Odjezd zpět dle dohody.

Pojďte s námi do přírody.

Organizátoři:
Jiří Vitásek	(tel.	732	749	248),	Zdeňka Hrdličková	(tel.	775	601	501)
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Musím se omluvit těm, kteří 
v prvním letošním čísle Plesa 
čekali výsledky Vánočního tur-
naje v sálové kopané, který jako 
každý rok pořádal na Štěpána 

Sokol Plesná v tělocvičně DDM.. Zapomněl 
jsem poslat příspěvek, proto to nyní napravu-
ji. O to víc mne moje opomenutí mrzí, protože 
po dlouhých letech panování porubského Parla-
mentu konečně zvítězil domácí tým.

Celkově se turnaje zúčastnilo 8 družstev 
rozdělených do dvou skupin, ve kterých hrály 
týmy každý s každým. Dvě nejlepší mužstva ze 
skupin postoupila do semifinále.

Ve skupině „A“ hráli Parlament A, TJ So-
kol Plesná, Traktor Plesná a Arsenal Poruba, 
do semifinále postoupili Parlament A a Traktor 
Plesná.

Ve skupině „B“ hráli Ostrava 10, Parlament 
B, Banda Poruba a Team osobností s několika 
ligovými hráči. Do semifinále postoupili Ostra-
va 10 a Team osobností.

Výsledky semifinále:
Ostrava 10 x Parlament A 0:0, na penalty 0:1; 
Traktor Plesná x Team osobností 2:1.
V souboji o 3. místo porazila Ostrava 10 Team 
osobností 5:3.

Celkově zvítězil Traktor Plesná, který po ur-
putném boji porazil Parlament A 2:1. Tým pod 
vedením Libora Hrdličky hrál v sestavě Denis 
Černý, Tomáš Krejčí, Ivo Babiš, Tomáš Klos, 
Jan Tvrdý, Marek Vajda, Jan Černý a David Ra-
thouský.

Vladimír Mach

Vánoční turnaj 
v sálové kopané

Mezi pěti 
p o l o ž k a m i 
na Seznamu 
nemater iál-
ních statků 
tradiční a li-
dové kultury 

České republiky je nově i česká myslivost. Pod-
le ministerstva kultury je hlavním účelem Se-
znamu nemateriálních statků tradiční a lidové 
kultury České republiky ochrana, zachování, 
identifikace, rozvoj a podpora položek, které 
jsou na seznam zapsány. Zapsání předcházela 
složitá a zdlouhavá procedura. Ministerstvo 
si podrobně ověřovalo, zda hodnota myslivec-
kých tradic  je opravdu tak mimořádná, že si 
zaslouží ochranu státu. To, že myslivost byla 
připsána na seznam nehmotného kulturního 
dědictví, považují myslivci za dotvrzení fak-
tu, že kulturní a společenský přínos naší české 
myslivosti je skutečně mimořádný. Nejde při-
tom jen o lov a činnosti s lovem spojené. Mys-
livci v honitbě Plesná každoročně intenzivně 
přikrmují volně žijící zvěř v zimním období, 

kdy zvěř strádá. Budují nová krmná zařízení 
pro zvěř. Kupují, odchovávají a následně vy-
pouštějí drobnou zvěř do honitby, zejména za-
jíce polního a bažantí zvěř. Dále čistí les od na-
vezených odpadků a udržují lesní studánky. 
Instalují kolem silnic tzv. pachové ohradníky, 
aby se zamezilo střetu zvěře s dopravními pro-
středky apod. Myslivost je v České republice 
zcela ojedinělým fenoménem, který jen těžko 
hledá srovnání. Pro mnoho lidí tak myslivost 
není pouhou zálibou, ale především životním 
stylem nebo životní filozofií. Mezi námi mys-
livci se sdružují např. kynologové, sokolníci, 
trubači, fotografové a autoři myslivecké lite-
ratury. Myslivostí se rozumí soubor činností 
prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijí-
cí zvěři jako součásti ekosystému a spolková 
činnost směřující k udržení a rozvíjení mysli-
veckých tradic a zvyků jako součást českého 
národního kulturního dědictví. Čeští myslivci 
ale míří ještě výše. Chtějí, aby se myslivosti 
dostalo stejného ocenění i od mezinárodní or-
ganizace UNESCO.

Mgr. Roman Rajský

Ve školce jsme s radostí přivítali jaro. Slu-
níčko hřeje, láká nás ven. Na vycházkách po-
sloucháme, jak zpívají ptáci, pozorujeme, jak 
se probouzejí mravenci, broučci, motýli. Se-
znamujeme se s prvními jarními květinami 
a sledujeme, jak se  keře a stromy začínají po-
malu zelenat. Brzy vytáhneme batůžky a vy-
pravíme se za dalšími zázraky přírody do lesa.

Na Velikonoce jsme vytvořili z vajíček veli-
konoční kuřátka a zajíčky, sněženky, hnízdeč-
ka a zdobili jsme i vajíčka z papíru. Povídáme 
si o velikonočních tradicích, zpíváme si a ří-
káme si velikonoční koledy. Děti se všem čin-
nostem věnovaly s nadšením a výsledky jejich 
snažení stojí za to.

Tento měsíc nás čeká návštěva doprav-
ního hřiště, kde se děti prakticky seznámí 

s bezpečností silniční-
ho provozu. V březnu 
jsme navštívili Divadlo 
loutek a další divadlo, 
tentokrát maňáskové, 
přijelo za námi do škol-
ky. V květnu nás čeká 
exkurze k záchranářům 
a v červnu nastane čas 
výletů a rozloučení 
s předškoláky.

Na závěr několik 
perliček našich dětiček. 
K obědu byla fazolová 
polévka. Při dokrmová-
ní se ozval jeden z našich nejmladších: „Nedá-
vej mi ty kaštany, já je nemám rád.“ (myslel tím 

Myslivci informují

Mateřská škola

fazole). Jiný den bylo vepřové v kapustě. Jedno 
z dětí pozorovalo nedůvěřivě kapustu na talíři 
a znechuceně proneslo: „Ta kapusta je nějaká 
shnilá.“

A do třetice jsme měli k obědu vdolečky. 
Chlapeček ochutnal tvarohový krém na vdoleč-
ku a řekl: „Ten pribináček mi nechutná.“

Kateřina Čepková, 
učitelka
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Městská policie zve na další 
bezplatný kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve 
na další z letošních bezplatných 
kurzů, které pořádá v rámci 
projektu Bezpečnější Ostrava. 
Koná se ve středu 30. května 
2011 od 16:00 hodin. Místem 

konání bude budova na ul. Hlubinské 6 v Mo-
ravské Ostravě (bývalé ředitelství městské po-
licie).

Květnové téma setkání s občany jsme na-
zvali Být pozorný se vyplácí. Občané budou 
seznámeni se zásadami bezpečného chování 
při pohybu na ulici nebo v nákupních centrech 
ve vztahu k prevenci krádeží, dozvědí se, jak 
předejít vykradení vozidla apod.

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebe-
obrana. A i tentokrát bude připraven dětský 
koutek 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 - 408 nebo pro-
střednictvím elektronické pošty na adrese 
info@ mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat 
Těšíme se na všechny zájemce z řad veřejnosti.

Městská policie Ostrava 
oznamuje znovuotevření 
dětského dopravního hřiště

První dubnový den roku 2012 byl opět 
zahájen provoz na dětském dopravním hřišti 
na ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze, jehož 
provozovatelem je Městská policie Ostrava. 

Zahájení provozu se oslavilo akcí pro ši-
rokou veřejnost na hřišti. Strážníci z úseku 
prevence připravili pro děti jízdu zručnosti 
na jízdním kole či koloběžce, všeobecný zna-
lostní test a také soutěž ve znalosti dopravních 
značek pro děti ve věku od 3 do 15 let. 

Dětem, které nemají vlastní kolo nebo kolo-
běžku, zdarma dopravní prostředek zapůjčuje-
me včetně bezpečnostní přilby.

 Městská policieVýzva ke spotřebitelské obezřetnosti
Sdružení obrany spotřebitelů Moravsko-

slezského kraje vyzývá spotřebitele, na zá-
kladě stále častějších zkušeností z poraden, 
k obezřetnosti při podepisování různých spo-
třebitelských smluv.

Ostrava a celý Moravskoslezský kraj, obdob-
ně jako jiná místa ČR, jsou plná lákadel a na-
bídek. Obchodníci i finančníci se předhánějí 
v nabídkách, kterými chtějí získat pozornost 
spotřebitelů a vnutit jim své zboží nebo různé 
finanční produkty. 

Ochota obchodníků nabízet a prodávat je 
známkou zdravého trhu. Mnozí si vzpomínáme, 
jak jsme byli rozladěni, když jsme si stěžovali 
na nezájem a neochotu prodavačů a prodava-
ček. Ale ani přehnané způsoby nejsou příjemné. 

Pozvánky na výlety nebo akce s obědem, ná-
kup zboží na splátky, nabídky různých „výhod-
ných“ rychlých půjček a úvěrů jsou lákavé, stačí 
jen podepsat. Je v nich ale skryto i velké riziko. 

Nic totiž není zadarmo! Už v českých pohád-
kách o čertech ubožáci upisovali své duše v tou-
ze po bohatství a majetku. 

Smlouvy podepsané na ulici nebo na různých 
akcích jsou v mnohém podobné těmto pohád-
kám. Podvodné a agresivní metody zneužívají 
přirozené handicapy lidí ( stáří, nemoc, ale 
i touhu či bezradnost). Podepíšete a dostanete, 
po čem momentálně toužíte. Mnohdy ale tratíte 
mnohem více.

Dluh, k němuž se mimoděk upíšete, můžete 
splácet mnoho dalších let, zejména pokud pů-
vodní dluh navýšíte o penále, smluvní pokuty 
nebo náklady za exekuční vymáhání a pomoc 
právníků. Chraňte svůj podpis !!!

Často jsou smlouvy a zejména připojené ob-
chodní a smluvní podmínky psané drobným 
písmem, které ani nemůžete přečíst. 

Nejste povinni něco podepisovat. Pokud tak 
ale učiníte, přebíráte na sebe to, co jste pode-
psali. Bez ohledu, zda jste vše četli, rozumíte 
tomu, souhlasíte s tím nebo vám dohodu někdo 

vnutil.
Stále platí tradiční pravidlo závazkového prá-

va: PACTA SUNT SERVANDA neboli dohody 
a smlouvy SE PLNÍ.

KONTAKT:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslez-
ského kraje
Tel./fax: 596 111 252, mobil: 608 722 582
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová
předsedkyně SOS MS kraje
reichelova@sos-msk.cz, tel.: 602 722 584

S d r u ž e n í 
obrany spotřebi-
telů Moravsko-
slezského kraje, je 

nezávislé, neziskové občanské sdružení, hájící 
zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informa-
ce o reklamačním řízení, o délce záruční doby, 
lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách 
odstoupení od kupní smlouvy nejen na interne-
tovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adre-
se: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské 
lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, 
které provozuje v sedmi městech Moravsko-
slezského kraje. Kromě poradenství realizuje 
řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení 
postavení spotřebitelů, a spolupracuje s řadou 
dalších neziskových organizací, které prosazují 
a obhajují práva a zájmy občanů.

SÍDLO:
Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA
Tel./fax: 596 111 252
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

poRadní dny:
Ostrava: Út 14-16 hodin, Čt 10-12 hodin
tel.: 596 111 252
E-mail pro dotazy: poradna@sos-msk.cz
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Upozornění na vyměření 
nedoplatků za provoz 
systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Upozornění na splatnost 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů

Informace z úřadu

Upozorňujeme všechny poplatníky místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, kteří dosud neza-
platili za období roku 2009, že správce tohoto 
poplatku jim tento nedoplatek vyměřil hro-
madným předpisným seznamem. Informace 
o jeho vyhotovení je vyvěšena od 19. března 
2012 na úřední desce Magistrátu města Ostra-
va a k nahlédnutí je dlužníkům (dlužníkem se 
občan stává následujícím dnem po dni splat-
nosti poplatku, který není uhrazen) u správce 
poplatku, tj. Magistrátu města Ostravy, odboru 
financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, ve tře-
tím patře v kancelářích č. 357, č. 358, č. 359 a č. 
361 ve dnech:
pondělí, středa
8,00 – 11,30 hod. a 12,30 – 17,00 hod. 
úterý
8,00 – 11,30 hod. a 12,30 – 15,30 hod.

Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů pro rok 2012 zůstává nezměněn a činí 
498,- Kč za osobu. Tato částka se v letošním 
roce nebude navyšovat ani v případě schvá-
lení novely zákona o místních poplatcích, 
ve které se předpokládá značné navýšení to-
hoto poplatku. Splatnost je k 30. červnu 2012, 
občané mohou poplatek hradit i ve splátkách, 
a to kdykoliv během 1. pololetí a bez sjedná-
ní splátkového kalendáře (žádost o povolení 
splátkového kalendáře je zpoplatněna). Úhra-
da je možná složenkou, bankovním převo-
dem či na pokladně magistrátu, kde přijímají 
i platební karty. Na blížící se termín splatnos-
ti budou občané již tradičně upozorněni ob-
držením složenek v průběhu května, do SIPA 
bude poplatek naveden v červnu.

čtvrtek
8,00 – 11,30 hod. a 12,30 – 16,00 hod. 
pátek
8,00 – 11,30 hod. a 12,30 – 14,00 hod.

V případě, kdy je u poplatníka evidován ne-
doplatek za starší období, je správce poplatku 
povinen každou platbu použít na nejstarší ne-
doplatek.

Hromadný předpisný seznam nabývá účin-
nosti dnem 27. dubna 2012. Nebude-li nedo-
platek vyměřený hromadným předpisným se-
znamem uhrazen v náhradním termínu, bude 
přistoupeno k vymáhání exekucí (tím dojde 
k navýšení nedoplatku o exekuční náklady 
ve výši 500,- Kč) nebo se vymáhání zabezpečí 
prostřednictvím soudu či soudního exeku-
tora (tímto způsobem se náklady za nařízení 
mnohonásobně zvýší).

Proto vyzýváme všechny poplatníky, aby 
splnili svou doposud nesplněnou poplatko-
vou povinnost!!!

Informace o výši případného dluhu získáte 
zdarma na některém z níže uvedených kontaktů:
Magistrát města ostravy 
oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu
Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, 3. patro 
kanceláře č. 357 – 363
e-mail: komunalniodpad@ostrava.cz
tel.: 844 12 13 14

Chcete začít podnikat v České republice nebo 
v některé z členských zemí Evropské unie, Ev-
ropského hospodářského prostoru či ve Švýcar-
sku? Chybí vám informace a nevíte, kde a jak 
je získat? Nechte zjišťování faktů, které Vám 
usnadní vstup do podnikání, na nás - jednoduše 
se obraťte na Jednotné kontaktní místo. 

Poskytujeme informace především o podni-
kání v České republice a v Evropské unii, uzná-

vání kvalifikací a vysílání pracovníků, rádi Vám také poradíme, kam se obrátit 
v případě spotřebitelských problémů, v případě potřeby řešení sporů či s komu-
nikací se zahraničním úřadem. Víme také, kde se informovat ohledně podmínek 
zaměstnávání osob a požadavků na výrobky, které chcete distribuovat na vnitřní 
trh Evropské unie.

Bezplatné služby Jednotného kontaktního místa již za jeho téměř dvouletou 
existenci využilo velké množství občanů, naši pracovníci zodpověděli téměř šest 
stovek dotazů. Rychlost a kvalitu odpovědí na položené dotazy ocenili nejen ob-
čané, ale také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které Jednotné kontaktní místo 
Ostrava vyhodnotilo jako nejlepší z řady kontaktních míst v České republice. 
Také to může být jedním z důvodů, proč využít naše služby a získat informace, 
které pro Vás budou odrazovým můstkem k zahájení podnikání. 
Pracovníkům Jednotného kontaktního místa můžete položit dotaz:

• osobně na Živnostenském úřadě Magistrátu města Ostravy
• telefonicky na čísle 599 443 148 nebo
• elektronickou poštou na adrese jkm@ostrava.cz.
Více informací na www.ostrava.cz.

S našimi službami budete před konkurencí o krok napřed!

Přijďte k nám pro informace 
nejen ohledně podnikání

PRODEJ SAZENIC 
KVĚTIN A ZELENINY 

V PLESNÉ
Nabízíme:

bALKóNOVÉ ROSTLINY
�Muškáty�(převislé,�stojaté�a�anglické)�
bakopy,�surfinie,�verbeny�a�plectranthus

SADbu ZELENINY
kedlubny,�salát,�brokolice,�zelí,�květák

 bĚhEm KVĚTNA 
bude sortiment rozšířen o
LETNIČKY�(Salvie,�Zinnie,�Tagetes,�
Begonie)�A ZELENINu�(rajčata,�papriky,�
cukety,�okurky...)

Prodej probíhá
každou sobotu
od 8.00 – 11.00 hod.
před areálem stavebnin TIPO

Na�Vaši�návštěvu�se�těší

marek Čech 
tel.:  731 614 113 

596 935 170
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Slovo redakční rady Plesa
Vážení spoluobčané,
Pleso vychází pětkrát do roka, zhruba 

s dvouměsíčním odstupem 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 31. 5. 2012.

  Nevíš, kolik je hodin? Nevím, ale není ani jede-
náct. Proč myslíš? Protože v jedenáct jsem měl být 
doma, ale jak vidíš, ještě nejsem.
  Co jste daroval manželce ke stříbrné svatbě? Zá-

jezd do Austrálie! A co jí pak dáte ke zlaté svatbě?  
Zpáteční letenku.

Bohumil Lehen

VTIPy

 knihovna oznamuje
Oznamuji čtenářům naší knihovny, že 

16. května 2012 bude knihovna uzavřena.
Děkuji za pochopení.

Šárka Hrdinová

TErMíN UzáVĚrky PLESA

Uzávěrka dalšího čísla 
Plesa je 31. května 2012

Antonína Gavlase známe v Plesné hlavně 
jako organizátora sochařských sympozií, ale 
také jako autora grafických návrhů na různé 
plakáty a letáky k akcím, pořádaným naším ob-

vodem (např. Májová Plesná, mezinárodní so-
chařská sympozia, vítání občánků apod.)

Jeho výtvarná tvorba však zahrnuje mnoho 
dalších činností od malby a grafiky až po  kera-
miku, fotografii, smalty... Je také zakladatelem 
tradice smaltéřských sympozií, která se konají 
každoročně ve Vítkovické smaltovně. 

Právě nyní připravuje velkou výstavu svých 
prací, na kterou bych vás chtěla pozvat.

Výstava se bude jmenovat Levitace a usku-
teční se v nově zrekonstruované Slezskoostrav-
ské galerii – přímo v radnici obvodu Slezská 
Ostrava (hned za Sýkorovým mostem). 

Slavnostní zahájení se koná ve středu 9. 5. 
v 17 hodin, potrvá pak až do 15. 6. 2012.

Za kulturní komisi 
Šárka Hrdinová

Pozvánka na výstavu 
Antonína Gavlase


