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Rada se v tomto roce sešla celkem 7krát 
a projednala celkem 74 programových bodů.
Byly to zejména tyto:

-  aktualizace Pravidel pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu;

-  schválení finančních příspěvků pro Klub 
důchodců;

-  návrhy změny obecně závazných vyhlášek 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství v městě Ostrava, dále Tržního 
řádu a trvalé označení psů;

-  schválení ceníku za služby – energii spotře-
bovanou při pracích na hřbitově;

-  poskytnutí dotace pro děti SDH a TJ Sokol 
Plesná;

-  souhlas s konáním koncertu Svatováclav-
ského hudebního festivalu dne 23. 9. 2014;

-  ukončení nájmu bytu v budově Úřadu a vy-
psání možnosti podat přihlášku k nájmu;

-  přípravy zasedání Zastupitelstva Mob 
Plesná;

-  obnova porouchané ústředny místního roz-
hlasu;

-  pronájmy hrobových míst – nové hroby, 

změny nájmů;
-  uzavření smlouvy o Pečovatelské službě 

na území obvodu;
-  žádosti stavebníků o souhlas s připojením 

vjezdů, přípojek apod.

Zastupitelstvo se sešlo 2krát a projednávalo:
-  záměr prodeje parcely č. 856/59 a části 

č. 856/12 Kopaniny – neschválilo;
-  záměr prodeje části parcely č. 335/14 u Há-

jenky – neschválilo;
-  prodej parcely č. 220/13 a 219/9 za bytovkou 

– neschválilo;
-  rozpočtové opatření k rozpočtu;
-  poskytnutí dotace TJ Sokol a SDH Plesná 

ve výši 27.000,- Kč každé organizaci;
-  nabídku ke koupi areálu bývalých studen 

pod Novou Plesnou;
-  návrh změn nového územního plánu Os-

travy – zastupitelstvo jednohlasně proti – 
o tomto je článek v Plesu na jiném místě.

Jan Bochňák, 
starosta

Co projednávala Rada a Zastupitelstvo

Již posedmnácté se bude opět v májových 
dnech konat tradiční folklorní festival Májová 
Plesná.

Jako každoročně i letos proběhne festival 
ve dvou dnech: 3. května v sobotu v 19,30 
hodin posezení u vína ve vyzdobeném sále 
tělocvičny – víno nabídne jako vždy Staňa Žů-
rek ze Žeravic a hrát bude Cimbálová muzika 

Jožky Severina, Folklorní klub Fogáš a večer 
oživí i Taneční skupina Kotek.

V neděli 4. května se již ráno v 9 hodin roz-
jede žebřiňák s krojovaným průvodem po celé 
obci, aby písní a tancem pozvali členové sou-
borů občany na odpolední hlavní program.

Od 11 hodin bude v areálu před Domem 

dětí a mládeže vyhrávat Malá černá hudba, 
dechovka z Karviné, kterou u nás uslyšíme 
poprvé.

Odpolední program od 14,30 hodin bude 
ve znamení souborů našeho regionu, také sou-
borů dětských, které rádi pozýváme jako záru-
ku dobrého folkloru i v budoucnosti. Tyto sou-
bory většinou pěstují folklor náš i slovenský, 
ale i z jiných zemí.

Uvítáme Moravský dětský folklorní soubor 
Holúbek,  Folklorní soubor Vonička z Havířo-
va, který se také věnuje dětem. Tradičně vy-
stoupí všem plesenským i hostům každé Májo-
vé Plesné známá Taneční skupina Kotek.

Nově uvítáme Folklorní klub Fogáš z Os-
travy, který pěstuje východoslovenský folklor. 
Význačnými hosty budou členové slovenského 
Folklorního souboru Očovan z Očovej, který 
má již na slovenském folklorním nebi dlouho-
letou tradici.

Těšíme se na všechny soubory – přijďte 
proto všichni na Májovou Plesnou!

Šárka Hrdinová

Májová Plesná 2014
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Územní plán města

Knihovna v Plesné

Ani letos jsme 
v Plesné nezůstali stra-
nou každoroční celo-
státní akce Tříkrálové 
sbírky.

Koledníky opět byli 
ochotní a obětaví občané, kteří sbírku zodpo-
vědně zajišťují už několik let.

Jsou to: manželé Zdeňka a Jan Schlossarko-
vi, pan Jaroslav Hořínek s dětmi, Ing. Lubomír 
Mihálik s dětmi a mladí občané – Barbora Če-
chová, Helena Bochňáková, Ondřej Bochňák 
a Lukáš Mydlarčík.

V Plesné bylo vykoledováno 41 838 Kč a spo-
lu s Děhylovem, Martinovem a Dobroslavicemi 
nasbíraná částka činila celkem 107 658 Kč. Je to 
o 2788 Kč více než v předcházejícím roce.

Vřelé poděkování náleží všem občanům, 
kteří do této ušlechtilé akce přispěli. Obrovský 
dík a uznání si pak zaslouží koledníci, kteří vě-
novali svůj čas i energii, ochotně vyšli do ulic, 
aby pomohli potřebným.

Marie Kňurová

A zase jsme 
pomohli...

Stejně jako každoročně i letos se uskuteční 
vzpomínkové setkání na 69. výročí osvobození 
naší obce po Druhé světové válce. Tato vzpo-
mínková akce se uskuteční v sobotu 26. dubna 
v 18:30 u pomníku padlých spoluobčanů před 
mateřskou školou, kde budou položeny květiny. 
Další část vzpomínky se uskuteční v 19:00 ho-

din u Pomníku padlých Rudoarmejců na Nové 
Plesné. Zde bude součástí položení květin 
i krátký program.

Přijďte, prosím, krátce vzpomenout této pro 
Plesnou významné události. Jste všichni srdeč-
ně zváni.

Pozvání na vzpomínku osvobození obce

V srpnu loňského roku proběhlo v Ostravě tzv. 
veřejné projednání Územního plánu Ostravy. 
Návrh obsahoval pro Plesnou pouze úpravy, se 
kterými zastupitelstvo našeho obvodu v zása-
dě souhlasilo a nemělo k němu vážné výhrady. 
Avšak k tomuto územnímu plánu bylo možno 
podávat připomínky a námitky ze strany opráv-
něných osob. Tyto byly podávány u zpracovate-
le ÚPO, tzn. u Útvaru hlavního architekta. Ten 
posléze tyto připomínky a námitky vyhodnotil 
a zapracoval, anebo nezapracoval do návrhu 
územního plánu.

Dne 3. března tr. bylo další veřejné projednání 
tohoto návrhu, ovšem pouze ke zmiňovaným 
úpravám. A zde byla zapracována úprava, která 
je pro mne, pro mnoho našich občanů, ale také 
i pro zastupitelstvo nepřijatelná. Jedná se o pro-
stor na poli za hřbitovem o rozloze cca 3 ha, kte-
rý je navrhován jako prostor pro bydlení v ro-
dinných domcích. Protože, jak jsem již zmínil, 
byl návrh této úpravy nepřijatelný, svolal jsem 
zasedání zastupitelstva našeho obvodu, aby se 
vyjádřilo zcela jasně a veřejně k této záležitosti. 
Toto zasedání proběhlo za velké účasti občanů 

a byl vysloven jednohlasný nesouhlas s touto 
úpravou a také bylo odsouhlaseno podání ná-
mitky proti této úpravě. To se také stalo a v řád-
ném termínu byla námitka podána! Již na tomto 
zasedání pan hlavní architekt vyslovil jakési 
možné potíže se zapracováním této námitky 
do konečné verze územního plánu. S tím však 
nikdo nesouhlasil a námitka byla podána.

Jaké však bylo mé následné překvapení a roz-
čarování zároveň, když po Plesné byly a jsou 
roznášeny informace a pomluvy, že to všechno 
bylo jen divadlo, že je vše předem domluveno. 
Musím zcela na rovinu toto označit jako lež 
a pomluvy, které se ani v nejmenším nezaklá-
dají na pravdě! Mají jediný význam - pošpinit, 
poškodit, očernit. Ovšem otázka zní – Kdo má 
na tom zájem? Asi už začíná předvolební kam-
paň některých?!

Mou odpovědí na tyto pomluvy a ostouzení 
byl dopis adresovaný primátorovi města Ostra-
vy, že tuto námitku městský obvod podal zcela 
vážně a že na této námitce trvá.

Jan Bochňák, 
starosta

Od 14. ledna letošního roku je v provozu dal-
ší pobočka Knihovny města Ostravy, která je 
umístěna v prostorách Mateřské školy na Dob-
roslavické ulici. Pro veřejnost je knihovna ote-
vřena v úterý od 9 do 18 hodin (12.00-13.00 
polední pauza) a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin. 
Knihovna spolupracuje s mateřskou školou, 
v únoru se uskutečnila úvodní beseda o pěk-
ném zacházení s knížkou, v březnu pak beseda 
o povoláních. Knihovní fond se průběžně stá-
le doplňuje, kromě klasických literárních děl 
a oblíbených autorů v něm nechybí ani novinky 
a bestselery. Například Život po životě – Micha-
la Viewega, Pravda o mém muži – Haliny Paw-
lovské, Jak jsem se zbláznila – Ivanky Deváté, 
ale i knihy zahraničních autorů, např. Kamenik 
- Kamily Läckberg, Kruté hvězdy – Eriksson 
Kjell či erotický román Padesát odstínů šedi – 
James E. L. Všechny tyto tituly jsou v ostatních 
pobočkách Knihovny města Ostravy dlouhodo-
bě dostupné pouze na rezervaci, v naší pobočce 
jsou však pro vás volně k dispozici.

Doplňován je také fond pro dětské čtenáře, 
nechybí všechny díly dětského bestseleru De-
ník Malého poseroutky či oblíbené komiksy 
Simpsonovi. Pro nejmenší čtenáře máme vel-
ké množství leporel a obrázkových knih, kte-
ré si mohou zapůjčit nebo prohlížet v dětském 

koutku naší knihovny. Od června 2014 bude 
v knihovně k dispozici veřejný internet, který 
naší knihovně zdarma poskytne firma Rorys 
- Net.cz s.r.o., zastoupená panem Vladimírem 
Brožem. Další novinkou bude, že Legitimace/
čtenářský průkaz vystavený v naší poboč-
ce bude platit ve všech ostatních pobočkách 
Knihovny města Ostravy. Našimi čtenáři jsou 
v současné době zejména rodiče s dětmi, tímto 
proto zveme i všechny ostatní milovníky knih 
k návštěvě. Až do doby automatizace (červen 
2014) je knihovna pro občany Plesné zdarma 
(nutná je pouze registrace), půjčovat si mohou 
také stávající čtenáři jiných poboček Knihovny 
města Ostravy (po předložení legitimace). Kro-
mě oficiálních úředních hodin v úterý a čtvrtek 
se můžete o našich službách informovat 1. červ-
na na Dětském dni pořádaném na sportovním 
hřišti na Žižkově, kde bude mít naše knihovna 
svůj stánek. Na shledání se těší

Bc. Helena Švidrnochová  a  Šárka Hrdinová

Dne 15. května 2014 ve čtvrtek bude knihov-
na uzavřena. Děkuji.

Šárka Hrdinová

Oznámení o knihovně

Stalo se dobrým zvykem, že v našem ob-
vodu jsou několikrát ročně přistaveny na již 
tradičních místech kontejnery na velkoobjemo-
vý odpad. Nejinak je tomu i letos. Kontejnery 
budou přistaveny na těchto místech a v těchto 
termínech:

• místo u hasičské zbrojnice
• pod Žižkovem
• ul. Na Milířích
• u bývalého statku

Termíny jsou:
17. dubna, 22. května, 18. září, 23. října

Kontejner na nebezpečný odpad (zářivky, 
oleje, barvy, baterie, atd.) bude přistaven před 
hasičskou zbrojnicí v termínech:

• 17. a 18. dubna od 9.00 do 17.00
• 18. a 19. září od 9:00 do 17:00
Žádám všechny spoluobčany, aby využili 

těchto nabízených možností a aby takto legálně 
zlikvidovali svůj odpad a zároveň tímto přispěli 
k čistotě našeho městského obvodu.

Jan Bochňák, 
starosta

Kontejnery
na velkoobjemový odpad
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Jaro je už sice tady, ale už celou zimu po-
zoruji okolí a zamýšlím se nad tím, jak se nám 
pěkně kouří z komínů, a říkám si, že o tom na-
píšu něco pro pamětníky - anebo spíše pro mla-
dé?? 

Nevím, kolik z nás si ještě vzpomene, jak se 
žilo zde v Plesné před rokem 1989.

Nechci se vracet k nějaké politické situaci, 
ale k běžnému životu na vesnici. O kolik se 
to oproti dnešku změnilo? Bylo by toho hod-
ně, kdybychom chtěli vzpomínat na všechno. 
Od ranních budíčků kohoutím kokrháním přes 
to, že se tráva sekala kosou, až po přeplněné au-
tobusy, do kterých se mnohdy ani nebylo možné 
dostat. Ale chtěl bych se teď zaměřit spíše jen 
na jednu věc – na ty komíny: 

Pamatujete si, čím jsme tenkrát topili? Ano, 
většinou tím slavným šlamem, kterým byla 
Ostrava a její široké okolí proslavená. Jó šlam, 
to byla hmota, co?! Bahnitá černota, nepoddaj-
ná houžvovitá bestie, se kterou zápasili i silní 
muži, než ji dostali na lopatu. A co teprve slabší 
ženy, které se snažily přes den udržovat oheň 
pod kotlem, když muži byli v práci. A toho po-
pela, prachu a strusky! Vršili jsme to do popel-
nic, nasypávali na zledovatělou cestu, a když 
už se to do popelnice nevešlo, tvořili jsme si 
hromady popela někde na zahradě, abychom ho 
později v létě, po topné sezóně, postupně dále 
sypali do trochu prázdnějších popelnic. 

Před každým domkem se čas od času obje-
vila Tatra 111 a vysypala černou hromadu sul-
covitě beztvarého šlamu - a několik dní s ním 
celá rodina zápasila, než ho dostala do sklepa. 
Kolikrát jsme si se sousedy vzájemně omílali 
ten hloupý vtip, že se aspoň u toho zahřejeme 
třikrát: jednou při skládání do sklepa, jednou 
při vynášení popela, a jednou také trochu při 

vlastním topení…?
Pamatujete si, na čem jste vařili v kuchyni? 

Většina z nás měla plynové sporáky, ovšem 
v obci bez rozvodu plynu to znamenalo, že jste 
museli mít propan-butanovou bombu připoje-
nou hadicí. A bomby neustále vyměňovat. Pa-
matujete, jak každou druhou středu přijíždělo 
do Plesné nákladní auto s výměnnými bomba-
mi – jak jsme na kolečkách, vozíčcích či v zimě 
na sáňkách sváželi každý svoje bomby z kopce 
či do kopce na určené stanoviště a čekali, jestli 
tentokrát přijedou? A když jsme náhodou nemě-
li v tu středu volno a nemohli si vzít dovolenou, 
jak jsme prosili a přemlouvali sousedy, aby nám 
také naši bombu přibrali?

A pamatujete, jaká to pak byla sláva, když se 
hned v počátku devadesátých let rozhodlo, že se 
do Plesné zavede plyn? S jakým nadšením jsme 
si rozkopávali zahrádky a podkopávali ploty, 
aby se mohla přivést k domu plynová přípoj-
ka? Jak jsme pak každý u cesty stavěli ty ška-
redé budky na plynoměry a byli jsme nadšeni, 
když to jednoho krásného dne začalo fungovat? 
Těch starých těžkotonážních kotlů z ústředního 
topení, které jsme vyvlékali ze svých sklepů 
do sběren kovového šrotu a pak na jejich mís-
to montovali nové, plynové! Jaký byl najednou 
nad Plesnou čistý vzduch, že už bylo vidět ně-
kdy až ke kostelu, když už nečmoudily komíny 
ten nedýchatelný smog. A jak se krásně vařilo 
na těch nových sporácích, když už se nemuselo 
jezdit s bombami!

Jóó, to byly slavné časy rozkvětu obce a na-
dějné vyhlídky pro každého z nás.

A když se při tom ještě začalo plánovat na-
pojení Plesné na městskou kanalizaci – to byly 
opravdu růžové časy. 

Jenomže – jak to je dnes? Na kanalizaci se 

Bomby, šlam, kanály a ekologie

Tak jsme tu opět s krátkým zpravodajstvím 
ze školky. Zimy jsme si moc neužili, plánované 
sněhové tvoření a soutěž o nejlepšího sněhuláka 
byly zrušeny a nakonec nám nevyšel ani ná-
hradní termín pro lyžařský kurz. Zima se prostě 
rozhodla, že nebude, museli jsme tedy přizpů-

sobit i program pro děti.
Vypravili jsme se tedy do Divadla loutek 

v Ostravě. Pohádka Kocourek Modroočko se 
dětem velmi líbila, pozornost udrželi během 
představení i naši nejmenší. O další kulturní zá-
žitek se postaralo marionetové divadélko Kaš-

Mateřská škola 
Děti v mateřské škole mají 
mnoho kulturních zážitků

postupně zapomnělo a žumpy před každým do-
mem smrdí dál a na plyn jsme si už tak zvykli, 
že nám už vůbec nepřijde jako nějaká výhoda. 
Naopak – je to všechno moc drahé, moc se pro-
topí, stále se to zdražuje, a když je uhlí naopak 
stále levnější a v lese pořád dost dřeva, je vlast-
ně výhodnější topit dřevem anebo nějakými od-
řezky a odpadky. Joó, ta paměť..!

A tak se nestačím divit, jak zase mnozí z nás 
přivážíme uhlí, svážíme dřevo a kupujeme mo-
torové pily, abychom si rozřezali špalíky přes-
ně na míru do nových (= opět nových!!!) kotlů 
na pevná paliva. A opět se nad Plesnou začínají 
převalovat mraky kouře.

Teď asi teprve začínám chápat, proč se 
říká, že se dějiny stále opakují. Ono je to vidět 
i na takové malé vesničce…

Tak to bylo pár vzpomínek, které by sice ješ-
tě mohly pokračovat, ale zkusím to raději uza-
vřít nějakým poučným ekologickým závěrem:

O ekologii se hodně mluví a píše, ale pokud 
zůstane jen u toho mluvení, tak nám to nikomu 
nepomůže. Je třeba udělat každý sám za sebe co 
nejvíce pro to, aby se dýchal čistý vzduch, aby-
chom nejedli přehnojené a jedovatými postřiky 
zničené potraviny, abychom žili v prostředí po-
kud možno co nejzdravějším. A když se vrátím 
opět k těm komínům – z vlastní zkušenosti vím, 
že když se domek zateplí doporučovanou vrst-
vou polystyrenu, klesne spotřeba plynu téměř 
o polovinu – a nemusíme se navracet k uhlí a ji-
ným čmoudidlům. Ale kdoví – třeba zase někdo 
objeví krásu šlamu…

Tony Gavlas
Poznámka redakce:
Pokud by někdo uvažoval o úsporách energií 
– stačí si na internetu vyhledat vše o dotačním 
programu Nová zelená úsporám 2014, který je 
zaměřen na úspory energií.

párkův svět, které nás navštívilo přímo ve škol-
ce. Děti se smály hloupému čertovi a fandily 
chytrému kašpárkovi.

Navštívili jsme také stanici mladých přírodo-
vědců, kde se děti seznámily s některými druhy 
ptáků a s péčí o ně během 
zimního období. Také si 
samy vyrobily lojové kr-
mítko. Také k nám zavítali 
příslušníci Městské policie, 
aby dětem vyprávěli o své 
práci. Když děti jmenovaly 
věci, které u sebe policisté 
nosí, někdo vykřikl : „Za-
tykadlo !“ Všichni se smáli 
a vyšlo najevo, že „zatyka-
dlem“ byla míněna pouta.

Děti si také užily karne-
val ve školce. Projevila se 
tvořivost a nápaditost dětí, 
kromě tradičních prince-
zen se sešli motýlci, ko-
čičky, hasiči, čarodějnice, různí superhrdinové 
a také jedna raketa. Všichni si zatančili a zasou-
těžili a dostali sladkou odměnu a medaili.

Zážitkem pro děti bylo setkání s panem Hol-
bou a jeho vodicím psem Pedrem. Žasli jsme, 

kolik toho takový pejsek umí a jak pomáhá 
svému pánovi. Také proběhl tradiční bazárek 
dětského oblečení, za jehož organizaci velmi 
děkujeme hlavně paní Marcele Pěchové. 

Teď už se všichni těšíme na teplé počasí, vý-

lety a další akce, které nás ještě čekají. Přejeme 
všem krásné jaro a brzy se zase ozveme s další-
mi zážitky od našich nejmenších.

Vladimíra Macečková, 
ředitelka



duben 20144 PLESO

Je až zarážející, že i po tolika besedách, 
přednáškách, varováních, které SOS MaS, z.s. 
spolu s ČOI v roce 2013 uskutečnilo, mohou 
existovat a dokonce prosperovat firmy, které 
se živí obchodem, spotřebiteli chápaným jako 
nečestným.

Řeč je o firmách, které pořádají prezentace 
spojené s prodejem nějakých výrobků. 

Tyto akce jsou cíleně zaměřeny na seniory – 
mají více volného času, rádi se „podívají mezi 
lidi“, jsou snadno manipulovatelní. 

Stále jsou jim nabízeny deky, nádobí, domá-
cí spotřebiče apod. pod slibem diamantové či 
zlaté výhry, která ale není výhrou, ale jen ja-
kousi přislíbenou slevou.

Senioři jsou takovou nabídkou „šoková-
ni“ a většinou podlehnou. Nechají se dovézt 
do banky, kde vyzvednou požadovanou hoto-
vost, kterou pak za zboží zaplatí. Po příchodu 
domů si obvykle celou věc rozmyslí a rozhod-
nou se využít svého práva na odstoupení od tak-
to uzavřené smlouvy do 14 dnů.

Nový občanský zákoník nově stanoví lhů-
ty k vrácení poskytnutého plnění v případě 
odstoupení od smlouvy a to shodně pro obě 
strany do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, 
podnikatel není povinen vrátit přijaté fi-
nanční prostředky spotřebiteli dříve, než mu 
spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zbo-
ží podnikateli odeslal. 

V poradnách se od počátku roku poměrně 
často setkáváme s tím, že tato nová povinnost 
spotřebitele vrátit zboží jako první, a tomu od-
povídající právo prodávajícího zadržovat peněž-
ní prostředky, má takový vliv na rozhodování 
spotřebitelů, že i když již odstoupili od smlou-
vy, nebo byli pevně rozhodnuti takto učinit, 
tak po získání informace o této nové úpravě se 
v řadě případů nakonec rozhodnou nevyužít 
svého práva na odstoupení od smlouvy, nebo 
zboží nakonec neodešlou právě z obavy, že na-
konec nebudou mít ani zboží ani peníze. 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska v poslední době zaznamenalo ná-
růst předváděcích akcí společnosti Spokoje-
ná domácnost s.r.o., a proto varuje před tak-

to uzavřenými smlouvami. 
Tato společnost zve spotřebitele na pre-

zentaci zboží, které bude prodávat v nově ote-
vřené prodejně v daném městě. Dodnes však 
žádná slibovaná prodejna nebyla otevřena 
a společnost s klienty již dále nekomuniku-
je, poštu nepřebírá, peníze za odstoupení 
od kupní smlouvy a vrácené zboží nevrací.

Pro podvedeného spotřebitele je pak značně 
obtížné domoci se svého práva.

SOS MaS doporučuje nepodepisovat nic, 
čemu spotřebitel nerozumí nebo si nepřečte.

Je proto lepší předejít problémům a podobné 
akce raději nenavštěvovat!!!

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

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska, z.s. je dobrovolnou, nezávislou, ne-
ziskovou a nepolitickou organizací sdružující 
členy na základě společného zájmu. Poskytu-
je základní informace o reklamačním řízení, 
o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení rekla-
mace nebo podmínkách odstoupení od kupní 
smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-
msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz 
nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také 
ve svých poradnách, které provozuje v městech 
Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, 
Jihomoravského a nově i Pardubického kraje. 
Kromě poradenství realizuje řadu dalších akti-
vit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebi-
telů a spolupracuje s řadou dalších neziskových 
organizací, které prosazují a obhajují práva 
a zájmy občanů.

Varování Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Hasiči zejména během jarních a letních mě-
síců častěji zasahují u požárů lesního porostu, 
hrabanky nebo suché trávy. Většina těchto 
požárů je způsobena lidskou nedbalostí, ať již 
při rozdělávání ohně, nebo odhozením nedosta-
tečně uhašených nedopalků cigaret. Bohužel se 
vyskytují i případy úmyslně založených požárů 
v lesích.

Nástupem teplého počasí se zvyšuje počet 
požárů při vypalování trávy. Jarní počasí láká 
řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu úklidu. 
Při spalování listí, větví ze stromků nebo su-
ché trávy může dojít i k požáru. Ten se může 
vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat 
značné škody. I když pálení suché trávy a listí 
není zákonem výslovně zakázáno, měla by se 
dodržovat základní pravidla a omezení, např. 
pálení suché trávy na kopkách, větší množství 
pak předem ohlásit na operační středisko Hasič-
ského záchranného sboru a tím předejít zbyteč-
ným výjezdům hasičů. 

Plošné vypalování porostu je zakázáno celo-
ročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně může Hasičský záchranný sbor 
uložit pokutu za přestupek na úseku požární 
ochrany tomu, kdo vypaluje porosty.

Pro spalování látek přírodního 
charakteru platí:

1.  Pálení musí být prováděno za dozoru osoby 
starší 18 let. 

2.  Na místě pálení musí být k dispozici hasební 
prostředky v množství přiměřeném rozsahu 
pálení (voda, lopaty, hasicí přístroje, tlumiče 
apod.). 

3.  Ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné 
vzdálenosti od budov a hořlavých materiá-
lů, po skončení pálení musí být oheň uhašen 
a popel uložen na bezpečné místo nebo zahr-
nut zeminou. 

4. Pálení je možné provádět jen za bezvětří. 
5.  Právnické a podnikající fyzické osoby jsou 

povinny se zřetelem k rozsahu této činnosti 
stanovit opatření proti vzniku a šíření po-
žáru a spalování hořlavých látek na volném 
prostranství a předem vše oznámit územně 
příslušnému Hasičskému záchrannému sbo-
ru kraje.

Vladimír Dedek, 
referent prevence

Prevence 
před požáry
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Plynové spotřebiče s odvodem spalin patří 
mezi vyhrazená technická zařízení (společně 
s elektrickými, tlakovými a zdvihacími zaříze-
ními). 
U plynových zařízení se stanoví požadavky:
a)  vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vy-

hrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti; 

b)  vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revi-
zích a zkouškách plynových zařízení.
Plynové spotřebiče se připojují na odvod 

spalin podle požadavků výrobce spotřebiče. 
Před připojením spotřebiče je tedy nutný výpo-
čet, revize komínu, dle ČSN 73 4201 a ČSN EN 
15287 Komíny - navrhování, provádění a pře-
jímka komínu.

VýMěNA PLyNOVéHO SPOTŘEBIČE 
S ODVODEM SPALIN DO KOMíNA
1)  Spotřebič montuje osoba s osvědčením TIČR 

(Technické inspekce ČR) a s Osvědčením  
o změnách TPG 704 01 z r. 2013.

2)  Vhodnost komína z hlediska tahu, posuzuje 
revizní technik komínu .

3)  Subjekt provádějící uvedení spotřebiče 
do provozu (nového, vyměněného, po opravě 
nebo servisu) musí provést kontrolu odvodu 
spalin a přívodu vzduchu a ověřit, zda nový 
nebo vyměněný spotřebič odpovídá štítko-
vým hodnotám nebo hodnotám v revizní 
zprávě spalinové cesty. Provádí měření tahu, 
teploty spalin, koncentrace CO v odvodu 
spalin a v místě umístění spotřebiče.

§ 24 Komíny a kouřovody
Komíny a kouřovody musí být navrženy 

a provedeny tak, aby za všech provozních pod-
mínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn 
bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného 
ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly 
překročeny emisní limity, nebo nedošlo k ohro-
žení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat.

Bezpečnost spalinové cesty instalovaného 
spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou 
obsahující údaje o výsledku její kontroly.

Součásti odvodu spalin, tj. kouřovod nebo 
u spotřebičů kategorie C potrubí odvodu spalin  
a přívodu vzduchu, jsou jednoznačně součástí 
spotřebiče, které se při revizi plynového zaříze-
ní musí posoudit.

Problematika spotřebičů kategorie C
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách 

požární bezpečnosti při provozu komínu. 
Kouřovodů a spotřebičů paliv se podle § 1 

vztahuje na provoz komína, kouřovodu a spo-
třebiče paliv s cílem, aby nedocházelo ke vzni-
ku požáru. 

Co přesně je kouřovod, stanoví ČSN 
73 4201/2010 a jednak ČSN EN 1443, tj. že se 
jedná o konstrukční díl pro spojení mezi spa-
linovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem.

Pokud není odvod spalin napojen do sopou-
chu, tedy vstupu do komína, pak se nejedná  

o kouřovod, a ani spalinovou cestu podle § 1 
odst. 1 NV č. 91/2010 Sb. Jde o potrubí pro od-
vádění spalin, které je nedílnou součástí plyno-
vého spotřebiče.

Na instalované plynové zařízení typu C s od-
vodem spalin, který je nedílnou součástí ply-
nového spotřebiče, se provede výchozí revize 
plynového zařízení, jejíž nedílnou součástí je 
posouzení celého provedení včetně provedení 
odvodu spalin a jeho vyústění. Jakýkoliv další 
úkon, např. ze strany držitele živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví, je duplicitním 
úkonem, který navíc nemůže nahradit úkon 
se specifickým požadavkem na odbornou způ-
sobilost revizního technika plynových zařízení 
podle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Pokud z dokumentace použitého spotřebiče 
a z konečné realizace vyplývá, že je použito 
zařízení pro spotřebu plynu spalováním, kate-
gorie C, pak na základě platných předpisů pro 
plynové spotřebiče je připojení kotle zajištěno 
potrubím pro odvod spalin a potrubím pro pří-
vod vzduchu. Podle dokumentace výrobce tato 
potrubí nejsou zaústěna do sopouchu a ko-mí-
nového průduchu a z toho důvodu je účast re-
vizního technika komínu bezpředmětná z pro-
stého důvodu, že tam chybí zařízení, na kterém 
měl realizovat svoji činnost podle platných 
předpisů, jakým je mimo jiné NV č 91/2010 Sb.
V praxi při instalaci plynových spotřebičů kate-
gorie C mohou nastat následující případy:

 Potrubí odvodu spalin je vedeno samo-
statně nebo v koncentrickém provedení, je vy-
ústěno přímo do fasády, vodorovně vyústěno 
střechou objektu nebo svisle střechou objektu 
podle příslušných požadavků, předpisů a pod-
mínek výrobce. Pak platí, že provedení montáže  
realizuje montážní firma zaškolená výrobcem, 
po dokončené montáži se provede revize ply-
nového zařízení včetně potrubí odvodu spa-
lin a přívodu vzduchu, které je podle platných 
předpisů nedílnou součástí spotřebiče.
 Potrubí odvodu spalin, příp. i přívodu 

vzduchu je vedeno v konstrukci zrušeného ko-
mínového průduchu, které je řádně zadokumen-
továno podle ČSN 73 4201 v pasportu komínu 
příslušného objektu. Potrubí tedy v tomto pří-
padě není vedeno komínovým průduchem, ale 
dutou stavební konstrukcí, šachtou apod., pak 
platí, že provedení montáže realizuje montáž-
ní firma zaškolená výrobcem a po dokončené 
montáži se provede revize plynového zařízení, 
včetně potrubí odvodu spalin a přívodu vzdu-
chu, které jsou podle platných předpisů nedíl-
nou součástí spotřebiče.
 Potrubí odvodu spalin od kotle je zaús-

těno do sopouchu komínového průduchu, pak 
platí, že provedení montáže realizuje montáž-
ní firma zaškolená výrobcem a po dokončené 
montáži  se provede revize plynového zařízení 
revizním technikem plynu a revize odvodu spa-
lin revizním technikem komínů podle platných 
předpisů výrobce spotřebiče.

Závěr
Je třeba mít na paměti, že dosavadní výklad 

a postup kominíků vytváří naprosto nezdůvod-
nitelnou duplicitu s prací jak revizních techniků 
plynových zařízení, tak i servisních techniků 
plynových spotřebičů, která navyšuje u občanů 
a dalších provozovatelů neodůvodněné finanční 
náklady za provedení revize u kondenzačních 
kotlů apod.

Vysvětlivky: 
Spotřebiče v provedení A
Odebírají vzduch pro spalování z prostoru, 
ve kterém jsou umístěny a produkty spalování 
jsou odváděny do téže místnosti (sporák, vařid-
lová deska, chladnička apod.)

Spotřebiče v provedení B
Odebírají vzduch pro spalování z prostoru, 
ve kterém jsou umístěny a spaliny jsou odvádě-
ny do vnějšího ovzduší kouřovodem (PO, kotle 
s atmosférickým hořákem apod.)

Spotřebiče v provedení C
Přisávání vzduchu je z venkovního prostoru 
a spaliny jsou odváděny tamtéž (podokenní 
soupravy,ohřívače a kotle s uzavřenou spalova-
cí komorou v provedeníturbo apod.)

Pavel Martiník

Změny v předpisech pro domovní plynovody 
– změna TPG 704 01

Dobrovolník je ten,
.... kdo  nezištně věnuje trochu 

svého času jiným,

…. kdo si radši popovídá s lidmi, 
než aby sám doma sledoval 
film o lidech,

…. kdo nelituje strávené hodinky 
s člověkem, který je na tom 
možná hůř než on,

…. kdo rád poznává nové lidi 
a jejich životní příběhy.

Středisko SILOE Ostrava, centrum 
denních služeb, odlehčovací služby 

hledá dobrovolníky pro společnost lidí 
s poruchami paměti.

Bližší informace:
Bc. Jaroslava Kopecká: 734 769 700

email: soc.siloe@slezskadiakonie.cz
Rolnická 55, Ostrava – Nová Ves

I malá (nejmenší) věc, kterou dáme 
druhému, je nekonečně víc než nic.

(Jitka Zgola)
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Opravdu, některé události se opakují kaž-
dým rokem: děti se těší na Vánoce, mužský do-
rost na šmigrust, mnoho lidí na své narozeniny 
a oslavy vůbec, těšíme se na dovolenou.

Samozřejmě to víme i v klubech důchodců 
a nedivíme se opakování akcí. Už léta ochutná-
váme na první lednové besedě vánoční cukroví. 
Členky přinášejí okusit cukroví takové úrovně 
a vybrané chuti, že by se divil i odborník. Be-
seda v únoru se opakuje každým rokem, jen její 
témata se mění. Letos jsme se věnovali módě 
v odívání a její historii. Z ostravského muzea 
přišla Mgr. Barcuchová, která svou zajímavou 
přednášku doplňovala obrázky.

Rok co rok se opakuje březnová členská 

schůze klubu spojená s oslavou Mezinárodní-
ho dne žen. Na přípravě schůze si mužská část 
výboru dala záležet. Muži dokonce připravili 
kulturní vystoupení: recitovali verše Jaroslava 
Seiferta, prózu Dušana Cveka. Ženy uslyšely 
mnoho hezkých slov, dostaly milý kosmetic-
ký dárek. O další drobné dárky jsme soutěžili 
a potom už jen „jedli, pili, hodovali, dobrou vůli 
spolu měli“, jak se říká ve starých pohádkách. 
Přes starosti, které každého z nás více či méně 
tíží, jsme prožili velmi pěkné odpoledne. Jaro 
bylo nadosah, na stole kvetoucí větvičky a ze-
leň, kolem dobří přátelé.

Léta jezdíme s CK Erli do Maďarska. Letos 
chceme v Hajdúszoboszlo strávit Velikonoce. 

Abychom si „zasloužili“ teplé koupele, nastou-
pilo začátkem dubna sedmnáct členů klubu 
na hřišti a pomohli Sokolu s jarním úklidem.

Ještě pojedeme 10. dubna do Polska, pak po-
můžeme při Májové Plesné v kuchyni. Radost 
nám přináší příprava akcí i jejich uskutečňová-
ní. Tolik se toho opakuje! Jedno se však neopa-
kuje! Čas! Je nenávratný a neúprosný, mládí je 
jen jedno, střední věk krátký, a než se nadáme, 
je tu stáří. Ani to se opakovat nebude! Proto 
jsme rádi, že ten ubíhající čas klub důchodců 
opakovanými akcemi svým členům zpříjemňu-
je.

Za Klub důchodců v Plesné 
M. Wiedermanová 

foto: J. Bubla

Tolik událostí se opakuje!

Svátek žen moderovali p. Antoš a p. Wiederman.

Pohled do pléna – v popředí p. Lenc a manželé Bajgerovi.

Ženy připravují výstavku ručních prací členek klubu – zleva p. Máchová, Bublová, 
Hromicová, B. Poštulková.

Vážené členky klubu – p. Salgová, Hurníková, Šafářová.

Nabízíme:
• BALKÓNOVÉ ROSTLINY (muškáty, bakopy surfing verbeny…)  • SADBU ZELENINY  (kedlubny, salát, zelí, květák…)

BĚHEN  KVĚTNA bude sortiment rozšířen o

• LETNIČKY (Salvie, Zinnie, Tagetes, Begonie)  • ZELENINU (rajčata, papriky, cukety, okurky…)

ZAHÁJENÍ  PRODEJE  sobota 5. dubna 2014  před bývalými stavebninami

na Vaši návštěvu se těšíme od  8.00 – 11.00 hod.

Marek Čech  (tel. 731 61 41 13)

PRODEJ SAZENIC KVĚTIN A ZELENINY V PLESNÉ
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TJ Sokol Plesná 

19. ročník Vesnických sportovních her
- celoroční sportovní soutěže obcí

V letošním roce opět soutěží deset obcí, pro-
ti loňsku skončily Dobroslavice a nováčkem 
jsou Kyjovice.

Nový ročník zahájila soutěž v sálové kopané 
v tělocvičně v Dolní Lhotě. Zúčastnilo se všech 
10 obcí a celkem rychle se odehrálo 45 zápasů. 
Horní Lhota obhájila loňské prvenství. O další 
umístění se bojovalo do posledního kola a o po-
řadí na 8.-9. a 6.-7. místě rozhodovalo až cel-
kové skóre. Družstvo Plesné ve složení Ondřej 
Bochňák, Jakub Matěj, David Radhouský, Jiří 
Svoboda a Marek Vajda skončilo sedmá.

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

Druhou soutěž, v kuželkách pořádaly Kyjo-
vice v kuželně v Dobroslavicích. Neúčastnila 
se Pustá Polom, vyhrála poprvé Velká Polom. 
Individuální výkon vítěze jednotlivců Františka 
Hájka z Vřesiny 177 kolků se stal novým rekor-
dem VSH! Plesná v sestavě Tomáš Luzar (128 
kolků -14.místo), Vladimír Dedek (122-21.), 
Petr Košař (117-22.) a Michal Baier (115-26.) 
skončila celkově sedmá.

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

Třetí soutěž, ve stolním tenise pořádaný 
Pustou Polomí přinesla velký úspěch Plesné, 
kdy rodinný tým Petr Synek a jeho dcery Kris-
týna a Markéta celou soutěž vyhrál a Petr Synek 
v soutěži jednotlivců skončil druhý za Petrem 
Hejlem z Horní Lhoty. Kristýna byla celkově 
šestá a Markéta (letos třináctiletá!) skončila 
na třináctém místě z 24 účastníků. Vzhledem 
k tomu, že se nemohl zúčastnit Vladimír Pa-
řenica (loni třetí), jeví se Plesné do budoucna 
ve stolním tenise světlá budoucnost. Neúčastni-
la se Dolní Lhota.

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

Čtvrtou soutěž, v badmintonu pořádala 
Plesná. Její družstvo ve složení Jan a Václav 
Benbenkovi, Petr Kolář a Marek Václavík opět 
nezklamalo a celý turnaj vyhrálo. Rostoucí 
popularita badmintonu se projevila na kvalitě 
předváděné hry. Za suverény z Plesné se pře-

kvapivě na druhé místo prosadila Velká Polom 
a pak se tvrdě bojovalo do posledního míčku 
o třetí místo. Nakonec o pořadí na 3.-5. místě 
rozhodovaly body ze vzájemných utkání a roz-
hodl až úplně poslední zápas – čtyřhra mezi 
Dolní a Horní Lhotou – z úspěchu hráčů Horní 
Lhoty nakonec těžilo Krásné Pole na celkovém 
třetím místě. Horní Lhota měla sportovní smů-
lu, protože se jí v předposledním kole zranil při 

dvouhře nejlepší hráč a do dalšího průběhu sou-
těže již nemohl zasáhnout. Neúčastnila se Pus-
tá Polom. Ceny pro první tři družstva věnoval 
Globus.

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

Plesná se tak v celkové tabulce vyhoupla už 
na třetí místo VSH a věříme, že letos bude bojo-
vat o místo na bedně.

Celkové výsledky VSH po 4. soutěži:
  1. Velká Polom  (8+10+8+9) ..... 35 b.
  2. Vřesina  (7+9+9+5) ............ 30 b.
  3. Plesná  (4+4+10+10) ............. 28 b.
  4. Horní Lhota  (10+5+6+6) ..... 27 b.
  5. Krásné Pole  (5+8+5+8)........ 26 b.
  6. Dolní Lhota  (9+6+0+7) ....... 22 b.
  7. Těškovice  (6+7+3+3) ........... 19 b.
  8. Hlubočec  (1+3+7+2) ............ 13 b.
  9. Kyjovice  (2+2+4+4+) .......... 12 b.
10. Pustá Polom  (3+0+2+0) ...... 5 b.

Dalšími soutěžemi budou 3. 5. v Těškovicích 
přespolní běh, volejbal 7. 6. ve Vřesině a nohej-
bal 21. 6. v Horní Lhotě.

Veškeré výsledky Vesnických sportovních 
her najdete na www.volny.cz/sokol-plesna nebo 
na www.hlubocec.cz/vesnicke-sportovni-h-
ry/2014.

Vladimír Mach

Plesná slavila úspěch na VSH ziskem 1. místa 
ve stolním tenise. Gratulujeme!

Plesenské družstvo badmintonistů opět nezklamalo 
- 1. místo na domácí půdě. Gratulujeme!
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SOKOLSKé VyCHáZKy DO PříRODy - JARO 2014
Tělocvičná jednota Sokol Plesná zve opět zájemce na vycházky do přírody.

16. 4. 2014  Plesná – Dobroslavice – Děhylov – Hlučín
Sraz účastníků je v 9.00 hod. ve středu obce, na zastávce autobusu č. 51. Odtud přes Dobroslavice a Děhylov do Hlučína. 
Zpět autobusem do Plesné.

30. 4. 2014  Bohumín – prohlídka města
Sraz účastníků je na nádraží Ostrava – Svinov v 8.45 hod., odjezd vlaku je v 9.12 hod. Prohlídka města a jeho okolí. 
Potom zpět vlakem do Svinova.

14. 5. 2014  Frýdlant nad Ostravicí – Ondřejník – Solárka
Sraz účastníků je na nádraží Ostrava – Svinov v 8.10 hod., odjezd vlaku je v 8.25 hod. Z Frýdlantu bude výšlap 
na Ondřejník a zpět, je možná i prohlídka města. Zpátky vlakem do Svinova.

28. 5. 2014  Plesná – Velká Polom – Ostrá hůrka – Háj ve Slezsku
Sraz účastníků je v 9.00 hod. ve středu obce, na zastávce autobusu č. 51. Odtud se půjde přes Velkou Polom a Ostrou 
hůrku do Háje. Zpátky vlakem.

11. 6. 2014  Kroměříž – prohlídka zámku a zámeckých zahrad
Sraz účastníků je v 7.30 hod. na nádraží Ostrava – Svinov, odjezd vlaku je v 7.55 hod. s přestupem v Kojetíně. V Kroměříží 
bude možno navštívit zámek, zámecké zahrady a prohlédnout si město.

25. 6. 2014  Ostrava – Karolina – Oblast Dolních Vítkovic
Sraz účastníků je v 9.00 hod. na zastávce autobusu č. 51 ve Svinově u nádraží. Potom tramvají do Ostravy, prohlídka 
Karoliny a oblasti Dolních Vítkovic.

Organizátoři:
Zdeňka Hrdličková	(tel.	722	950	552),	Jiří Vitásek	(tel.	732	749	248),	Bohumil Lehen	(tel.	737	728	251)

Dne 8. května tohoto roku se v rámci oslav 
69. výročí osvobození Ostravy uskuteční tra-
diční Běh osvobození na 15 km. Jeho trasa je 
určena i přes náš obvod, kdy závodníci poběží 
od Dobroslavic směrem k Hájence a dále potom 
do Poruby na hřiště Arrows. Můžete přijít po-
vzbudit tyto závodníky. Start závodu je v 10:00 
hodin u Památníku osvoboditelů v Hrabyni, běh 
přes náš obvod očekáváme přibližně okolo 10:45 
hodin a více.

Běh osvobození 
Ostravy
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TJ Sokol Plesná uspořádal dne 
25. 12. 2013 již 27. ročník Vánoč-
ního turnaje v badmintonu, kterého 
se zúčastnili hráči a hráčky z  od-

dílů VŠB Ostrava, TJ Sokol Klimkovice, TJ 
Orlová–Lutyně, Bruzovice a TJ Sokol Plesná. 
Účast byla tentokrát nižší kvůli zranění, poby-
tu mimo republiku či rodinným povinnostem 
většiny tradičních účastníků. Turnaje se nezú-
častnil pro plnění pracovních povinností ani 
obhájce prvenství z roku 2011, sedminásobný 
vítěz Honza Benbenek. V roce 2012 se turnaj 
neuskutečnil kvůli nátěru podlahy tělocvičny. 
Nehrálo se tradičním švýcarským způsobem, 
ale hráči byli rozlosováni do skupin, ve kterých 
si museli vybojovat postup a co nejlepší pozici 

do vyřazovacího pavouka. Finalisté si zahráli 
7 dvouher a k tomu ještě tři čtyřhry náhodně 
vylosovaných hráčů, takže to bylo pro vítěze 
hodně náročné. 

Vánoční turnaj v badmintonu

Srdečně Vás zveme na Dětský den, kte-
rý ve spolupráci s městským obvodem Plesná 
uspořádáme v neděli 1. června na hřišti 
na Žižkově. Začátek bude v 15 hodin, na pro-
gramu kromě tradičních sportovních disciplín 
pro děti všeho věku, sladkých odměn a opékání 
buřtů bude také představení loutkového diva-
dla.

Sokol Plesná letos slaví 100 let od založení 
tělocvičné jednoty. Hlavní oslavy budou v so-
botu 14. června na hřišti na Žižkově. Celodenní 
program bude ještě upřesněn, již nyní vám mů-
žeme slíbit ukázky sletových skladeb, výstavku 
historických kronik, fotografií a dalších před-
mětů, prodej pamětních medailí, almanachu 
100 let Sokola Plesná a taneční zábavu na hřišti.

Doporučujeme vám návštěvu výstavy 
Branky, body, Ostrava, která byla otevřena 
v ostravském muzeu ve staré radnici v rám-
ci akce Ostrava – evropské město sportu 2014 
a potrvá do června 2014. Podařilo se shromáždit 
zajímavé exponáty (např. medaile ostravských 
sportovců z olympiád a mistrovství světa, prs-
ten za výhru Stanley cupu, Davis Cup a mnoho 
dalších), v informačních textech o jednotlivých 
sportech a jednotách v Ostravě je zmíněn i So-
kol Plesná a jeho oddíl badmintonu..

Pozvánka 
Sokola Plesná

Kateřina Tomalová, současně třetí hráčka 
celostátního průběžného žebříčku Českého 
badmintonového svazu, která hraje ligu v Ra-
kousku (AS Logistik Mödling), si opět zahrála 
s muži a prohrála až ve finále s vítězem Vánoč-
ního turnaje Václavem Benbenkem, který se 
na tento turnaj velmi dobře připravil a nejlépe 
vyladil formu. V kategorii žen zvítězila Renata 
Hánová z VŠB Ostrava, i ona hrála v kategorii 
mužů, ale do závěrečných bojů se neprobojova-
la. Ve čtyřhře se ukázala jako nejlépe sehraná 
dvojice Václav Benbenek a Renata Hánová.
Umístění v kat. muži:
1. místo: Václav Benbenek  Orlová - Lutyně
2. místo: Kateřina Tomalová  TJ Sokol Klimkovice
3. místo: Petr Hampel  TJ Sokol Plesná
3. místo: David Kožušník  VŠB Ostrava

Umístění v kat.ženy:
1. místo: Renata Hánová  VŠB Ostrava
2. místo: Jana Pětrošová  Bruzovice
3. místo: Zuzana Hrnčárková  TJ Sokol Plesná

Účastníci se tradičně rozloučili se sezónou 
2013 posezením u stromečku a radovali se z ve-
selých dárečků, které pod stromečkem našli. Je-
žíškovi všichni děkují. Také jsme si zasoutěžili 
v netradičních disciplínách.

Že měl turnaj vysokou herní kvalitu a že se 
ho zúčastnila špička severomoravského kraje, 
svědčí o tom, že na krajském přeboru v badmin-
tonu dospělých 5. 1. 2014 vybojovali účastníci 
Vánočního turnaje 6 titulů krajského přeborní-
ka v badmintonu (Kateřina Tomalová 3, Václav 
Benbenek 2 a Renata Hánová 1) a k tomu ještě 
čtyři 2. místa.

Václav Chyla

 Všechny práce provádíme pomocí 
žebříků, plošin a horolezecké techniky.

Čištění střech

Mytí fasád

Od řas, plísní a smogových nečistot

Nátěr fasád

Čištění dlažby
Nátěr střech

Nátěry podhledů

Cenové nabídky provádíme ZDARMA 
Pro více informací volejte:  

Ostravsko, Opavsko, Karviná, Frýdek-Místek 
a okolí tel.:  776 102 175

Olomouc, Prostějov, Přerov, Vsetín, Zlín 
a okolí tel.:  734 232 688

www.HousePro.cz
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Plesenští hasiči informují

Hasiči oznamují občanům, že jarní sběr 
kovového šrotu letos nebude a přesouvá se 
na podzimní období, a to na měsíc říjen 2014. 
Prosíme tímto občany, aby nepotřebný šrot 
uschovali a na podzim ho odevzdali hasičům. 
Děkujeme.

Rok uběhl jako voda a hasiči pořádali další 
ročník maškarního plesu, který měl opět velký 
ohlas v řadách hostů i spokojených pořadatelů.

Tentokrát se sešlo 150 masek různorodé 
domácí výroby a fantazie, i masky z půjčovny 
měly své kouzlo.

K poslechu nám hrála kapela Blankyt, do-
mácí kuchyně a bohatá tombola se 109 cenami 
přispěla také ke spokojenosti hostů.

Nakonec si zasoutěžily i stoly mezi sebou 
a byly vyhodnoceny nejpěknější masky.

Na prvním místě opět jako každý rok vyhrá-
la maska Lidojedů z jeskyně pod vedením Moj-
míra Chmelíka a jeho tlupy, druhé místo vyhrá-
li Šmoulové (hasiči z Martinova ) a na třetím 
místě Fantomas. Těžko se hledala maska, která 

Oznámení občanům

Hasičský 
maškarní ples

by neměla šanci vyhrát, protože všechny byly 
dokonalé.

Děkuji členům sboru, kteří ples zorgani-
zovali, připravili výzdobu, stánky s prodejem 
a hlavně velký dík patří sponzorům, kteří nám 
přispěli na bohatou tombolu.

Za SDH Jana Benková, 
jednatelka sboru

Městská policie pokračuje 
ve značení jízdních kol 
syntetickou DNA

Městská policie Ostrava nabízí zájemcům 
možnost evidence jízdního kola. Při nahlášení 
ztráty či odcizení takto evidovaného jízdního 
kola je informace předána strážníkům ve výko-
nu služby, kteří mohou svou pozornost zaměřit 
příslušným směrem a v případě, že na kolo od-
povídající popisu toho odcizeného narazí, mo-
hou učinit náležitá opatření vedoucí k vrácení 
kola právoplatnému majiteli.

Po zimní přestávce v rámci nového projek-
tu mají občané opět možnost nechat si kolo 
označit syntetickou DNA. Jedná se o moderní 
značení jízdních kol, prostřednictvím výrobku 
s názvem DataDotDNA, vyráběné australskou 
společností DataDot technology. Tento výrobek 
je výjimečný tím, že na označeném předmětu 
je vidět jen pod UV světlem (není tedy vidět 
pouhým okem) a obsahuje mikrotečky se spe-
cifickým kódem. Navíc všechny sady, kterými 
je prováděno označení jízdních kol, jsou zare-
gistrovány i v mezinárodní databázi výrobků 
DataDot, což v případě krádeže umožňuje indi-
viduální identifikaci každého takto označeného 

jízdního kola.
Vlastní značení a násled-

ná evidence jízdních kol bude 
strážníky prováděno ve sta-
cionárním centru prevence 
městské policie v Ostravě-
Hrabůvce na ul. Alberta Ku-
čery 31 od května 2014, vždy 
každou středu od 9 do 12 hod 
a od 13 do 17 hod.

K registraci jízdního kola 
je potřeba si s sebou vzít jízd-
ní kolo, občanský průkaz, 
vhodný je i doklad o nabytí 
kola (faktura, účtenka, kupní 
smlouva apod.). V případě, že 
takový doklad zájemce o re-
gistraci kola již nebude mít 

k dispozici, sepíše na místě registrace čestné 
prohlášení o nabytí kola. S případnými dotazy 
se mohou zájemci obracet na strážníky na tel. č. 
950 739 436.

Registrace i označení jízdního kola jsou pro 
občany bezplatné.

Značení kol 
na cyklostezkách

Již od měsíce dubna nabízí Městská policie 
Ostrava možnost nechat si jízdní kolo označit 
syntetickou DNA a zaregistrovat také přímo 
v terénu. Strážníci se spolu s policisty budou 
pohybovat na vytipovaných cyklostezkách 
na území města Ostravy a zájemcům označí 
a zaregistrují kolo hned na místě.

•  28. dubna, 16–18 hod
cyklostezka Bělský les, u restaurace Dakota

•  29. dubna, 16–18 hod.
cyklostezka Poruba, Hlavní třída/Porubská, 
pod kruhovým objezdem

•  1. května, 13–16 hod.
cyklostezka Polanka nad Odrou, splav u řeky 
Odry (Na Honculi)

•  4. května, 14–17 hod.
cyklostezka Hrabová, křižovatka ul. Frýdec-
ké a Mostní, splav

•  8. května, 13–16 hod.

Městská policie

pokračování na straně 11
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cyklostezka Poruba, Hlavní třída/Porubská

•  11. května, 10–12 hod.
cyklostezka Bělský les, u restaurace Dakota

•  17. května, 14–17 hod.
cyklostezka Polanka nad Odrou, splav u řeky 
Odry (Na Honculi)

Pouze v případě mimořádně nepříznivého 
počasí by se značení jízdních kol na cyklostez-
kách neuskutečnilo.

Městská policie zve 
v dubnu na bezplatný kurz 
pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná 
se ve středu 30. dubna 2014 od 16:00 hodin 
na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.

Strážníci městské policie řeší v Ostravě 
ročně tisícovky přestupků na úseku veřejného 
pořádku. Mezi ty, které zjišťují nejčastěji, pat-
ří znečišťování veřejného prostranství psími 
exkrementy a nerespektování povinnosti vede-
ní psa na vodítku. 

Obecně platí, že zod-
povědní majitelé psů 
nepotřebují, aby jejich 
chování korigovala ně-
jaká vyhláška nebo na-
řízení. Plní si své povin-
nosti i bez nich. Bohužel 
však řada pejskařů hřeší 
na skutečnost, že strážní-
ci nemohou být na všech 
místech, aby dohlíže-

li, zda si všichni plní své povinnosti. Protože 
objeví-li se strážník alespoň na dohled, jen 
málokdo po svém pejskovi neuklidí a téměř 
každý má svého psa řádně na vodítku. Přitom 
neuklizený exkrement může majitele pejska 
vyjít poměrně draho. Strážník může na místě 
uložit pokutu do 1 000 Kč, ve správním řízení 
pak hrozí pokuta vyšší, a to až do 20 000 Kč. 
Za ignorování povinnosti vedení psa na vodítku 
hrozí ve správním řízení pokuta až 30 000 Kč. 
Pokuta vyměřená strážníkem na místě činí 
v nejvyšší sazbě taktéž 1 000 Kč. V letošním 
roce dosud strážníci zjistili 356 těchto přestup-
ků. 326 z toho v souvislosti s volným pohybem 
psů a 30 v souvislosti se znečištěním veřejného 
prostranství psími exkrementy.

Psí exkrementy představují riziko z hlediska 
epidemiologického a velmi nebezpečné mohou 
být v případě, že s nimi přijdou do styku děti. 
Zejména ty menší mají ve zvyku vše, co najdou, 
ochutnávat. Proto by se psi neměli pohybovat 
na dětských hřištích a v místech, kde si děti 
hrají. Obdobná rizika hrozí, nechávají-li ma-
jitelé své čtyřnohé miláčky pobíhat volně, bez 
vedení na vodítku tam, kde to není dovoleno. 
Každý pes může v určitých situacích zareagovat 
nepředvídatelně a i pro svého majitele často ne-
čekaně. Případné následky, např. napadení člo-
věka nebo i jiného zvířete mohou být tragické. 

V souvislosti s kontrolami dodržování po-
vinností ze strany držitelů a chovatelů psů se 
strážníci zaměřují rovněž na kontrolu dodržo-
vání vyhlášky, kterou se upravuje trvalé ozna-
čování psů a evidence jejich chovatelů. V rámci 
úkonů, které strážníci vykonávají při řešení 
přestupků spáchaných v souvislosti s držením 
psů, jsou prováděny rovněž kontroly dodržo-
vání povinnosti řádného označení psa čipem, 
případně zda je pes označen čitelným tetová-
ním. Od počátku letošního roku dosud strážníci 
odhalili 17 případů, kdy majitel neměl svého 
psa řádně označeného. Obdobné kontroly jsou 
strážníci připraveni realizovat v rámci součin-
nosti s jednotlivými úřady městských obvodů.

Strážníci kontrolují 
dodržování povinností 
v souvislosti s chovem 
a držením psů

Značení kol... Dubnové téma setkání s občany bude za-
měřeno na poskytování první pomoci u dětí. 
Účastníci se seznámí se zásadami poskytování 
pomoci dětem při dopravních nehodách nebo 
při úrazech, budou si moci sami vyzkoušet 
na figuríně, jak se dává nepřímá masáž srdce 
dítěti, seznámí se s přenosným defibrilátorem 
a vyzkoušejí si, jak se s ním pracuje.

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

Připomínáme, že je vhodné si s sebou při-
nést sportovní oblečení (pro výuku sebeobra-
ny), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické 
potřeby (možnost využití sprchy po sebeobra-
ně). Sportovní obuv není třeba, výuka základů 
sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.

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

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.  
Těšíme se na všechny zájemce z řad veřejnosti.
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Vážení spoluobčané, milí sousedé 
a fandové kulturního dění !

Jaro se už definitivně usídlilo v našich srd-
cích a na zahradě, díky mírné zimě, už máme 
skoro všechno hotovo. Je tedy nejvyšší čas za-
myslet se nad tím, jak oslavíme Svátek práce, 
který nás obdařil jedním dnem volna navíc, 
i významný den Pálení čarodějnic – 30. 4., 
který bohužel už další den volna nepřidal. Dnes 
již tradiční uskupení DDM, Plesenská kaf(r)
árna a Ranč Duhová víla s podporou SDH 
Plesná pro Vás v tyto dny připravila malý ná-
vod, jak strávit volné chvíle s rodinou a přáteli. 
Vezměte své blízké a přijďte do centra obce při-
hlížet pálení čarodějnic, stavění máje, povozit 
se na koníčcích, poslechnout si živou hudbu 

nebo dokonce zhlédnout divadelní představení, 
které se bude konat dne 1. května 2014 v 18.00 
v improvizovaném amfiteátru u Plesenské ka-
frárny. Za pomoci evropských fondů a díky 
velmi dobrým vztahům s principálem tohoto 
tělesa se nám podařilo na tuto slavnost zajistit 
světoznámou divadelní společnost z nedaleké 
spřátelené obce. Objednávky vstupenek zasí-
lejte ne e-mail: info@plesenskakafrarna.cz 
nebo si je můžete vyzvednout přímo v kavárně. 
Cena vstupenky je v porovnání s multikinem 
zanedbatelná: dospělí 50 Kč, děti polovinu. Ne-
váhejte a rezervujte si čas a vstupenku na tento 
vrchol divadelní sezóny v Plesné a okolí.

Plesenská Kafrárna a Divadelní společnost Pod Zámkem Kyjovice 

uvádí divadelní hru Rudolfa Trinera 

Agentura Drahoušek 
(láska všeho druhu) 

 

a to ve čtvrtek 1. května od18:00 
v provizorním amfiteátru  

před Plesenskou Kafrárnou 
 
 

Objednávky vstupenek na info@plesenskakafrarna.cz 

Policie České Republiky

Ostravští policisté se preven-
tivně zaměří v rámci dodržová-
ní zákona o silničním provozu 
na cyklisty.

Ve dnech 28. a 29. dubna 2014 
společně se strážníky Městské policie Ostrava, 
krajským koordinátorem BESIP pro Morav-
skoslezský kraj neujdou pozornosti cyklisté. 
Policisté budou kontrolovat dodržování pravi-
del na frekventovaných cyklostezkách. Zaměří 
se i na kontrolu povinné výbavy jízdních kol. 
Pracovník BESIPu upozorní na používání re-
flexních materiálů. U strážníků bude možnost 
si přímo v terénu nechat zaevidovat jízdní kolo.
K zaevidování budete potřebovat:
• průkaz totožnosti
•  doložit doklad o původu kola, jestliže jej vlast-

níte
•  a samozřejmě předložit jízdní kolo (více 

na www.mpostrava.cz)
Každým rokem dochází k několika stovkám 

krádeží samotných jízdních kol. V roce 2013 
evidujeme 582 odcizených kol. V letošním roce 
(za měsíce leden a únor) to je již 91 kol. Poško-
zení mnohdy mají problém doložit výrobní číslo 
či dát bližší popis. Právě zaevidováním můžete 
usnadnit jejich vypátrání či následné zajištění. 
Údaje o odcizeném kole si totiž policisté mohou 
vyžádat. V případě, že kolo nechcete mít v evi-
denci, postačí, když si své kolo vyfotíte a uscho-
váte doklady o jeho pořízení.

Důležité v silničním provozu je také to, 
abyste jako jeho účastníci byli vidět. Umožníte 
tak řidičům, aby vás v dostatečné vzdálenosti 

Kontrola a evidence jízdních kol viděli a mohli se vám vyhnout. K tomu jsou 
určeny reflexní prvky ať už přímo na oděvech, 
nebo jako doplněk jízdního kola. 

K této preventivní aktivitě se poprvé připo-
jila i necelá desítka ostravských cykloprodejců. 
V jejich prodejnách najdete nejen informace 
o této chystané preventivní akci, ale i preven-
tivně-informační materiály. Je samozřejmě 
na každém, aby si „oprášil“ své znalosti z pra-
videl silničního provozu a byl tak jeho zodpo-
vědným účastníkem. Apelujeme také na rodiče, 
aby svým dětem vysvětlili zákeřnosti provozu 
nejen na cestách, ale i cyklostezkách.

V roce 2013 jsme zaevidovali 60 dopravních 
nehod, kde byli účastníky právě cyklisté, z toho 
v 6 případech děti.

Hlídky policistů potkáte na různých místech 
Ostravy. Společné hlídky policistů a strážníků, 
s možností evidence, potkáte v době od 16:00 
hod. do 18:00 hod. dne 28. dubna na cyklos-
tezce v Bělském lese (ul. Plzeňská) a dne 29. 
dubna na cyklostezce na Hlavní třídě u kru-
hového objezdu.
 Připomeňme si, co patří k povinné výbavě jízd-
ního kola:
• dvě na sobě nezávislé účinné brzdy;
•  zadní odrazka červené barvy (tato může být 

kombinována se zadní červenou svítilnou 
nebo nahrazena odrazovými materiály obdob-
ných vlastností);

•  přední odrazka bílé barvy (tato odrazka může 
být nahrazena odrazovými materiály obdob-
ných vlastností);

•  odrazky oranžové barvy na obou stranách 
šlapátek, na paprscích předního nebo zadní-
ho kola nebo obou kol, nejméně jedna boční 
odrazka oranžové barvy na každé straně kola.

Odrazové materiály nahrazující přední nebo 
zadní odrazku mohou být umístěny na oděvu 
či obuvi cyklisty. Oranžové odrazky mohou 
být nahrazeny odrazovými materiály na bo-
cích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či 
na koncích blatníků nebo na bočních částech 
oděvů cyklisty.
Za snížené viditelnosti:
• světlomet svítící dopředu bílým světlem;
• zadní svítilna červené barvy.

K doporučené výbavě patří zvonek, účinný 
kryt řetězu, účinné blatníky. Samozřejmostí je 
přilba, která je do osmnácti let povinná.
A závěrem ještě malé připomenutí:
•  do provozu mohou bez doprovodu děti starší 

deseti let;
•  dítě, které sedí v sedačce na jízdním kole, mo-

hou vézt osoby starší patnácti let;
•  osoby starší osmnácti let mohou vézt dítě, kte-

ré je ke kolu připojeno spojovací tyčí.

Partneři akce:
www.bagbike.cz  /  www.corrigo.cz
www.maxbike.cz  /  www.bezvakolo.cz
www.heliasport.cz  /  www.maxbike.wbs.cz 
www.madejasport.cz  /  www.spurt-ostrava.cz
www.cesky-sport.cz

por. Mgr. Kateřina Špoková 
komisař
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Informace z úřadu
Provozovatel pohřebiště v Plesné informuje

Pečovatelská služba potřebným

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám touto 
formou sdělila pár nových informací týkajících 
se pohřebiště v Plesné. S účinností od 1. 1. 2014 
převzal funkci správce pohřebiště pan Martin 
Dubovský (tel. 603 172 225), který bude záro-
veň nadále vykonávat hrobnické práce. Na pana 
Dubovského se můžete obracet nově se zále-
žitostmi nájmu obřadní síně, která se nachází 
na našem hřbitově. Další novinkou týkající se 
provozování pohřebiště je zavedení písemného 

ohlášení nové realizace popř. opravy hrobových 
míst. V minulosti jsme se občas potýkali s pro-
blémy týkajícími se zřizování hrobových míst 
v tom smyslu, že nájemce hrobového místa (ten, 
s kým máme uzavřenu nájemní smlouvu) se vy-
hnul povinnosti nahlásit zásahy do tzv. hrobové-
ho zařízení (náhrobek, rám, krycí desky), popř. 
vůbec nenahlásil započetí prací v souvislosti se 

zřízením nového hrobu. Povinnost vyžádat si 
souhlas provozovatele (úřad Plesná) není ničím 
novým, tato povinnost je od 02. 09. 2002 sou-
částí Řádu veřejného pohřebiště v Plesné, kon-
krétně vyplývá z článku 6 bodu 1. Pokud tedy 
zvažujete opravu Vašeho hrobového zařízení 
nebo se chystáte pořídit si nový hrob, oznamte 
to, prosím, správci pohřebiště (pan Martin Du-
bovský) nebo provozovateli (úřad Plesná - paní 
Zuzana Baierová Petrášová). Rádi Vám poskyt-
neme formulář oznámení a všechny potřebné 
informace. Formulář je k dispozici i na interne-
tových stránkách obce Plesná www.plesna.cz 
v sekci občan – potřebuji si vyřídit. 

Stejně jako v minulých letech bude na jaře, 
v souladu s čl. 6 Řádu veřejného pohřebiště, 
prováděna kontrola všech hrobů, konkrétně 
hrobového zařízení. Budou zjišťovány případ-
né nedostatky ve stabilitě hrobových zařízení. 
Následně budou nájemci písemně vyzýváni 
ke sjednání nápravy. Upozorňujeme, že pokud 
nájemce neučiní potřebná opatření, je právem 
provozovatele pohřebiště hrobové zařízení za-
jistit na náklady a riziko nájemce. 

V neposlední řadě si dovoluji poděkovat do-
savadnímu správci pohřebiště panu Loučímovi 
za ochotu a odvedenou práci.

Zuzana Baierová Petrášová, DiS. 
tel. 599 427 102

Obec, v našem případě měst-
ský obvod, má ve svých povin-
nostech zabezpečovat pro své 
občany sociální služby potřeb-
ným. V uplynulém období počet 
těchto požadavků narůstal, pro-
to obvod zahájil jednání s orga-

nizacemi, které tyto služby nabízejí. Pro jejich 
kapacitní vytížení to nebylo jednoduché. Přesto 
se podařilo sjednat poskytování těchto služeb 
na území Plesné Charitou Hlučín. Co vlastně 
jejich pracovníci budou nabízet? 

Po dohodě s místní sociální pracovnicí úřa-
du budou navštěvovat občany, kteří o tyto služ-

by projeví zájem, a budou jim zajišťovat pomoc 
při úkonech osobní hygieny, běžné práce spo-
jené s udržováním domácnosti, nákupy a dal-
ší služby dle individuálních potřeb uživatelů. 
Cenu služby hradí klient dle platného ceníku. 
Městský obvod však bude na tyto služby při-
spívat částkou 25,- Kč na 1 hodinu. Zájemci 
o pečovatelskou službu se mohou hlásit na tel. 
599 427 102 – sociální pracovnice úřadu Plesná, 
paní Zuzana Baierová-Petrášová, DiS. Přeji 
všem spoluobčanům, kteří tuto službu budou 
využívat, aby sloužila ke zlepšení jejich života. 

Jan Bochňák, 
starosta

Ve dnech 23. a 24. 5. 2014 se uskuteční volby 
do Evropského parlamentu. Plesná má jeden vo-
lební okrsek, jehož sídlo je v budově úřadu, kde 
občané mohou volit (v pátek od 14:00 do 22:00 
hodin, v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin). 

Informujeme tímto občany, že žádosti o vy-
dání voličského průkazu mohou podávat do 8. 
května 2014 do 16:00 hodin. I přesto, že uve-
dené datum je dnem státního svátku, služba 
na úřadě bude zajištěna.

Hana Radková, 
tajemnice

Žádáme majitele psů 
v Plesné, kteří dosud neuhra-
dili místní poplatek ze psů, 
aby tak neprodleně učinili. 
Splatnost poplatku ze psů 

byla do 31.03.2014. Výše poplatku zůstala stejná 
jako v předešlých letech: za prvního psa 150,- 
Kč a za dalšího psa 500,- Kč, poplatek za psa 
v bytovém domě je 300,- Kč.

Místní poplatek můžete uhradit hotově 
přímo do pokladny Úřadu městského obvodu 
Plesná nebo na účet č. 19-1649977339/0800, 
variabilní symbol 2712411xxx (za xxx doplníte 
číslo popisné domu majitele psa, např. číslo po-
pisné 54 se uvede 054).

Aneta Laňková, 
finanční úsek

Informujeme, že z mateřské a rodičovské do-
volené se vrátila paní Jiřina Janšová, která pro 
Plesnou má na starosti úsek výstavby, majetku 
a životního prostředí, dále ověřování podpisů 
a listin, CzechPoint. Paní Janšovou po dobu její 
přestávky v činnosti zastupovala po dobu tří let 
paní Zdeňka Kloužková.

Hana Radková, 
tajemnice

Volby

Poplatek ze psů 
na rok 2014

Změny 
v obsazení úřadu

V minulém výtisku Plesa byla vytištěna 
mapa ukazující jak bude vypadat po dokon-
čení tzv. Prodloužená Rudná v místě napojení 
na Plesnou – Dvory. Tato mapa byla přetištěna 
z technické dokumentace, avšak vlivem zmen-
šení nebyla příliš přehledná. Za to se samozřej-
mě omlouváme. Protože však tato mapa ani 
ve větším rozlišení není příliš jasná a mapu si-

tuace mezi Velkou Polomí a Novou Plesnou ne-
máme vůbec, proto tyto mapy neotiskujeme ani 
v tomto čísle, ale zájemci se mohou na budoucí 
stav informovat přímo na úřadě MOb Plesná. 
Děkuji za pochopení.

Jan Bochňák, 
starosta

Výstavba „Prodloužené Rudné“ okolo Plesné
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