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Vážení plesenští, 
další rok se nachýlil ke  svému závěru, 

a s tím samozřejmě nastal čas ohlédnutí se, 
a také i bilancování. Tak jaký byl? Nemu-
sím příliš zdůrazňovat, že se pohybujeme 
v rozbouřených vodách. Finanční problémy 
státu, EU se samozřejmě dotýkají i komu-
nální sféry, a tím i naší obce.  Finanční pro-
středky, které bychom měli obdržet na pro-
voz obvodu nám byly loni i  letos kráceny 
o 5%. Příští rok to bude krácení o další 4%, 
což v konečném součtu 3 let je výpadek cca  
550 tisíc korun. Takže nic nezanedbatel-
ného. Přesto se podařilo zabezpečit chod 
městského obvodu, údržba zimní, sečení 
trávy, údržba všeobecná, kulturní život, 
zabezpečení služeb úřadu – to vše proběh-
lo, jak mělo, i když za cenu úspor, omezení, 
nebo zrušení některých drobných investic 
apod. Ovšem výhledy také nejsou příliš jas-
né. Jedná se o snížení  koeficientu pro měs-
to Ostrava z tzv. rozpočtového určení daní, 
což by znamenal výpadek cca 900 milionů 
korun. A  to je děsivé. Město zajisté musí 
hledat možnosti úspor. A  možná jste i  Vy 
zaregistrovali v  denním tisku, že jednou 
z možností  je opět slučování obvodů. A to 
už jsme si kdysi zažili a  bylo to špatné. 
Takže na  každou otázku je třeba hledat 
odpověď. Bylo by jí osamostatnění Plesné 
jako samostatné obce: možná. Plesná není 
úplně malá, zcela jistě by byla životaschop-
ná. Snad i  finančně by na  tom byla lépe. 
Ale musí proběhnout důkladná analýza, co 
by to přineslo, v čem bychom získali, a co 
bychom ztratili. Zatím je to pouze myšlen-

ka – nápad. A  také nevím, jak přistoupí 
město k avizované změně struktury.  Ještě 
vydržme.

Ale vrátím se ještě k  letošnímu roku. 
Podařilo se získat 3 miliony korun na  re-
konstrukci školky. Původní záměr a snaha 
byla mnohem vyšší, ale přesto jsme za tyto 
finance velký kus práce udělali. Povedlo se 
udělat stavební úpravy, výměnu oken atd. 
A to tak, aby kapacita školky byla navýše-
na na 40 dětí.

Pro rok 2012 se podařilo vyjednat po-
skytnutí příslušné finanční částky na  do-
končení všech potřebných úprav a  oprav 
MŠ, takže můžeme doufat, že vše se řádně 
ukončí. Bohužel, další prostředky na inves-
tice nám nebyly poskytnuty, takže ostatní, 
byť drobné investice, jsme museli pořídit 
z  provozních prostředků. Jedná se o  nále-
žitosti v  dopravě, dílčí projekty, pořízení 
pracovního stroje na úklid sněhu atd. Také 
chci v  této chvíli poděkovat všem, kteří 
svým smysluplným přičiněním, snahou 
a prací pomohli zvládnout ty mnohdy ne-
lehké úkoly naší obce.

Ale myslím, že již dosti otáčení se zpět, 
raději pohlédněme, byť s mírným, ale přece 
jen s  optimismem, dopředu. K  nadcháze-
jícím vánočním svátkům Vám přeji hod-
ně pohody, odpočinku. Hezky si je užijte 
a  do roku 2012 Vám přeji hodně úspěchů, 
zdraví, také štěstí a mnoho dobrého po celý 
příští rok.

Ing. Jan Bochňák, 
starost

Slovo na konci roku
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Knihovna informuje

Milí čtenáři,
na konci roku si dovoluji podat radost-

nou zprávu: naše knihovna obdržela peníze 
z rozpočtu obce na nákup knih do knihovny. 
V knihkupectví Librex jsem velmi důkladně 
vybírala hlavně se zřetelem k mladým čtená-
řům, kteří postupně do naší knihovny začínají 
chodit. Vím, že z obrovské záplavy knih, které 
náš knižní trh nabízí, se těžko vybírá, přesto 
jsem se snažila hledat tak, aby byly spokojeny 
všechny věkové kategorie, samozřejmě jsem 
také pamatovala na dospělé čtenáře. Knihy 
budou v knihovně po Novém roce. Ze sezna-
mu se ale už nyní můžete těšit na svou knihu.

Na mladé čtenáře čekají tyto knihy:
publikace encyklopedického charakteru –
Objevujeme svět – Slavné stavby
Objevujeme svět – Velké cesty
Objevujeme svět - Římané
Rozum v kapse (rodinná encyklopedie)
Velká encyklopedie vědy

Hanzelka a Zikmund – Afrika kolem Tatry
Víťa Dostál – Panamericana má láska
C.S. Lewis – Letopisy Narnie (všech 7 dílů)
Nejkrásnější báje a pověsti
Chaloupek – Honzík a Eliška
M. Baňková - Straka v říši entropie (v roce 
2010 cena Magnesia Litera), velmi zajímavě 
vysvětluje fyzikální zákony.

Snažila jsem se vybírat i se zřetelem k na-
šemu regionu, a to jak vzhledem k autorům 

knih, tak také k obsahu děl. V roce 2011 zís-
kala cenu Magnesia Litera – in memoriam - 
kniha ostravského spisovatele
Jana Balabána – Zeptej se táty

Profesor Ostravské 
univerzity Milan Myš-
ka napsal knihu Hra-
bě Hodic a jeho svět 
(s podtitulem Zámecká 
kultura ve Slezsku mezi 
barokem a osvícen-
stvím).

I známý cestovatel-
cyklista Víťa Dostál je 

z našeho kraje.
Dále jsou to knihy:
J. Heriot - Moje nejmilejší psí historky
J. Heriot - Moje nejmilejší kočičí historky
W. a B. Gillesen – Cestování s pěti Tibeťany
Mika Waltari – Cesta do Istanbulu
R. Fulghum – Možná, možná ne
Ibn Warraq – Proč nejsem muslim
Václav Havel – Odcházení
Ivan Klíma – Moje šílené století

Všem milým a věrným čtenářům přeji po-
kojné Vánoce, krásné chvíle u knih, které 
naleznete pod stromečkem, ať trvají po celý 
příští rok 2012. Ať vám přinese jen radost, 
hlavně však pevné zdraví.

Šárka Hrdinová

vítání občánKů  2011

Prevence Pro všechny

To je název preventivního projektu, který 
celoročně realizovali policisté - preventisté 
z jednotlivých obvodních oddělení.

Cílem projektu bylo přispívat k posílení 
právního vědomí dětí a mládeže a upozornit 
na možná rizika spojená s negativními sociál-
ně patologickými jevy. 

Jak už sám název projektu napovídá, oslo-
vil i jiné cílové skupiny než jen žáky a stu-
denty na základních či středních školách, ale 
i pedagogické pracovníky a seniory.  

Nedílnou součástí preventivního působe-
ní byly i besedy pro starší občany – seniory.   
Policisté vždy seniorům poradili, jak se bez-
pečně chovat venku, doma, aby se „zbytečně“ 

nestali obětí podvodného jednání ze strany 
různých podvodníků. Strážníci městské po-
licie nabídli možnost montáže „bezpečných 
řetízků“ a předvedli sebeobranu pro seniory.  
Je stále žádoucí upozorňovat na možná rizika 
podvodného chování.  

Podvodníci používají různé záminky, aby 
od svých spoluobčanů vylákali jakoukoliv fi-
nanční částku. Není to tak dávno, 71letá seni-
orka pod záminkou vrácení tisícikoruny vpus-
tila do bytu dva neznámé pachatele. Neznámý 
pár podvodníků ženě sdělil, že přicházejí vrá-
tit přeplatek za plyn. Zatímco s jedním z páru 
komunikovala, druhého spustila z dohledu. 
Po odchodu páru nakonec žena nedostala 

ani „slíbený“ přeplatek, ale zjistila, že 
ve skříňce jí chybí víc než 220 000,- Kč. 

Další seniorka předala finanční ho-
tovost ve výši 25 000,- Kč neznámému 
pachateli, který se představil jako zná-
mý jejího vnuka. Předání finanční ho-
tovosti předcházel telefonát neznámého 
muže, který tvrdil, že je jejím vnukem 
a peníze potřebuje na koupi počítače.

por. Mgr. Kateřina Špoková, 
komisař

„Hajej, můj andílku,
 hajej a spi,

zamhouři maličký
očička svý.

Dne 3.12.2011 se v DDM v Plesné usku-
tečnila malá slavnost – přivítání nejmladších 
plesenských občanů, dětí narozených koncem 
roku 2010 a v průběhu roku 2011. Oslavili jsme 

společně jejich příchod na tento svět a přejeme 
jim klidný a spokojený život v našem městském 
obvodu, který je nyní jejich domovem. Přibylo 
mezi nás čtrnáct dětí.

 Jana Skalková   Maya Skřídlovská

 Natálie Helikarová   Gabriela Miháliková 

 Jan Světlý   Nella Homzová

 Klára Skácelíková   Thea Slavíčková

 Jan Kirschner   Elena Smoradová

 Daniel Fochler   Adam Pleva

 dvojčátka Oliver a Sára Färberovi  

Program už tradičně obohatily svým milým 
vystoupením děti plesenské mateřské školy. 
Dále vystoupily s hrou na flétny místní student-
ky Adéla Sedláčková a Silvie Romanová, což 
také bylo pěkným zpestřením slavnostního se-
tkání.

Za kulturní komisi MOb Plesná 
Mgr. Marie Kňurová
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Po Vánocích a Novém roce nastává doba 
radosti, veselí, tzv. Masopust. Pro tuto dobu je 
příznačné konání plesů, zábav a jiných radová-
nek. Také u nás v Plesné se budou konat plesy, 
na které Vás zvou tito pořadatelé:

21. ledna 2012 – Hasičský ples
pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Plesná

11. února 2012 – Společenský ples

pořadatel TJ SOKOL Plesná

12. února 2012 – Dětský ples
pořadatel TJ SOKOL Plesná

17. března 2012 – Maškarní hasičský ples
pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Plesná

Přejeme Vám hezkou zábavu.
Ing. Jan Bochňák, 

starosta 

Plesy v Plesné

co projednávala rada a zastupitelstvo

Rada městského obvodu se sešla od minulé-
ho vydání Plesa sedmkrát a projednala 70 pro-
gramových bodů. Projednávala zejména: 

-  dokončení rekonstrukce mateřské školy;
- navýšení kapacity mateřské školy na 40 dětí;
- příprava rozpočtu na rok 2012;
- jízdní řád;
-  projekt tzv. „Oranžové hřiště“ – finanční 

krytí hřiště v místě bývalého  koupaliště;
- zimní údržba;
-  okružní křižovatka Žižkov a problémy s pří-

pravou;
- pojištění majetku Mob Plesná;
- nové webové stránky obvodu;
- nákup sněhové frézy pro zimní údržbu;
-  výměna podlahových krytin v části budovy 

úřadu;
-  výběr firmy pro zakázku žaluzií v mateřské 

škole;
- přípojky, stavby, věcná břemena;
- nájmy hrobových míst.

Zastupitelstvo městského obvodu se sešlo je-
denkrát a bylo projednáváno:

-  rozpočet na rok 2012;
- rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2011;
-  následná kontrola poskytnutých finančních 

prostředků společenským organizacím;
-  svěření pozemků do péče městského obvo-

du;
-  koupě části pozemku pro rozšíření komuni-

kace;
-  projekt „Oranžové hřiště“ – žádosti o finan-

ce.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Milí plesenští občané, čtenáři Plesa,
přiblížily se opět Vánoce a  s  nimi 

konec roku. Je dobře, že s  příchodem zimy 
znamenají Vánoce zklidnění po  celoročním 

shonu, kdy se každý snažíme zaplnit své dny 
prací a činnostmi pro blaho rodiny a obce.

Radostná zvěst o  narození Ježíška, 
malého dítěte, nám každoročně dodává elán 
a  sílu do  následujících dnů příštího roku – 
jako bychom také omládli. A  tak jako dítě 
symbolizuje lásku, něhu, radost – přenášejí 
se v těchto dnech tyto pocity i na nás. I já vám 
jménem redakce Plesa přeji, abyste prožívali 
Vánoce v  radosti, lásce, pokoji, porozumění 
a  aby vás láska, porozumění, tolerance 
provázely po celý příští rok 2012.

Šárka Hrdinová

Vánoční přání redakce
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rozPočet mob Plesná na roK 2012

návrh rozpočtu Příjmů a financování  mob Plesná na rok 2012

Je dobrým zvykem předkládat Vám, spolu-
občanům, vždy v tomto posledním čísle Plesa 
v roce  rozpočet na příští rok. Tentokrát je již 
rozpočet projednán a schválen naším zastupi-

telstvem. Ovšem je nutno říct , že to není příliš 
zajímavé čtení. Proč? Protože zejména na straně 
příjmů je číslo každým rokem menší! A to je jis-
tě velmi nedobré. Vždyť loni i letos byl náš roz-

počet zkrácen městem o 5%, což činilo v součtu 
obou let cca. 260 000,- Kč a pro příští rok to 
jsou další 4%, což znamená snížení v roce 2012 
o 290 000,- Kč. A to je již velmi cítit. Přesto mu-

v tis. Kč

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2010 SR 2011 NÁVRH 2012

1341 Poplatek ze psů 37 45 43

1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 8 3 9

1347 Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr. 12 0 0

1351 Výtěžek z VHP 10 0 0

1361 Správní poplatky 50 30 25

1511 Daň z nemovitosti 490 1003 1038

Daňové příjmy celkem 607 1081 1115

2212 Silnice 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 5 20 0

3319 Ostatní zál. kultury 2111 Příjmy ze vstupného, služby (fond kultury) 85 60 90

3341 Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb (hlášení MR) 0 0 1

3349 Ostatní záležitosti 
sdělovacích prostředků 

2111 Příjmy z reklam 5 7 7

3612 Bytové hospodářství
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 7 7

2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 85 80 72

3613 Nebytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 127 80 8

2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 130 150 140

2324 Přijaté nekapitálové náhrady a příspěvky 0 0 53

3632 Pohřebnictví
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 160 140

2111 Příspěvky okolních obcí (hřbitov) 5 50 10

3639 Komunální služby
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 16 20

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 0 0 20

3745
Péče o vzhled obcí 
a veřejnou zeleň

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (MOb) 3 6 1

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 1

6171 Činnost místní správy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 2 1

2212 Přijaté sankční platby 5 7 18

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 1 0

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ÚMOb) 2 5 15

6310
Obecné příjmy a výdaje 
z finančních operací

2141 Příjmy z úroků 30 8 7

Nedaňové příjmy celkem 671 660 611

3639
Komunální služby 
a územní rozvoj j.n.

3111 Příjmy z prodeje pozemků 156 450 0

Kapitálové příjmy celkem 156 450 0

4112 Přijaté neinvestiční transf. ze SR (výkon stát.spr.) 105 575 555

4112 Přijaté neinvestiční transfery ze SR (školství) 29 39 39

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP) 240 0 54

4121 Neinv. přijaté transfery od obcí (neúčelová) 3 277 3 408 3 272

4121 Neinv.přijaté transfery od obcí (školství), ÚZ 96 32 39 39

4121 Neinv.přijaté transfery od obcí (hrob.místa), ÚZ 98 131 0 0

4134 Převody z rozpočtových účtu - soc. fond, ÚZ 88 80 105 111

Přijaté transfery a převody 3 894 4 166 4 070

Příjmy celkem 5 328 6 357 5 796

Konsolidace příjmů (- pol.4134) -80 -105 -111

Příjmy celkem po konsolidaci 5 248 6 252 5 685
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návrh rozpočtu výdajů mob Plesná na rok 2012

OdPa Název OdPa SR 
2010

SR 
2011

ROZPOČET 2012

Běžné
Platy, 

odvody
Celkem

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2212 Silnice 210 415 219 219

2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 15 25 30 30

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 0 0 0

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářsvtí celkem 225 440 249 249

Služby pro obyvatelstvo

3111 Předškolní zařízení 331 556 425 425

3314 Činnosti knihovnické 3 11 8 8

3319 Ostatní záležitosti kultury 235 230 135 18 153

3341 Rozhlas a televize 17 22 12 12

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 32 36 36 36

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 18 13 12 12

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 42 46 49 49

3613 Nebytové hospodářství 0 0 140 140

3632 Pohřebnictví 432 84 42 46 88

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 13 40 40

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 45 45 45 45

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 783 1 246 286 759 1 045

Služby pro obyvatelstvo celkem 1 951 2 302 1 222 831 2 053

Bezpečnost státu a právní ochrana

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 45 41 32 10 42

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 45 41 32 10 42

Všeobecná veřejná správa a služby

6112 Zastupitelstva obcí 858 924 46 878 924

6171 Činnost místní správy 2 113 2 494 626 1 701 2 327

6310 Obecné příjmy a výdaje  z finančních operací 25 20 15 15

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 31 31 40 40

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 80 105 111 111

6399 Ostatní finanční operace 0 0 35 35

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 3 107 3 574 873 2 579 3 452

Běžné výdaje 5 328 6 357 2 376 3 420 5 796

Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) -80 -105 -111 0 -111

Běžné výdaje po konsolidaci CELKEM 5 248 6 252 2 265 3 420 5 685

síme zabezpečit řádný chod městského obvodu. 
Snad můžeme doufat, že zima bude milosrdná, 
snad nebudeme nuceni vydávat tolik na údrž-
bu. Mnohé jsme také učinili už letos. V tomto 
rozpočtu nejsou zahrnuty finanční prostředky 
na investice. Snad se nám podaří dokončit re-

konstrukci a opravu budovy školy. Chci jen 
doufat, že příslib finančních prostředků z města 
na dokončení mateřské školy bude naplněn. 

Rovněž bude velmi důležité, kolik zůstane 
k 1.1.2012 finančních prostředků na našem účtu 
tzv. fondu rezerv, neboť další prioritou v příštím 

roce by mělo být posílení bezpečnosti v obvodu, 
zejména bezpečnosti z hlediska dopravy. Ale 
o tom bude diskuze až v začátku příštího roku.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta 

dokončení článku "Rozpočet MOb Plesná na rok 2012"
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městsKá Policie

Městská policie 
Ostrava posiluje 
v předvánočním 

období výkon služby

Blíží se vánoce, snad nejhez-
čí svátky roku. Je čas se zastavit 

po celoročním shonu, sejít se s přáteli a v ro-
dinném kruhu, obdarovat blízké. Lidé berou 
útokem obchody a nastalé situace využívají 
zejména kapsáři, kteří mívají v tomto období 
roku žně. Lidé u sebe mívají větší finanční ho-
tovost než obvykle, jsou méně obezřetní a zlo-
dějům nahrávají také tlačenice v obchodech, 
na poštách, v dopravních prostředcích. Měst-
ská policie Ostrava bude v tomto období za-
měřovat pozornost při výkonu služby zejména 
na místa s větší koncentrací obyvatel, stráž-
níci budou provádět pochůzkovou činnost 

z e j m é n a 
v okolí 
p o b o č e k 
České poš-
ty, ban-
k o v n í c h 
ú s t a v ů , 
o b c h o d ů 

a nákupních středisek, místech konání vánoč-
ních trhů, v okolí zastávek MHD a v neposled-
ní řadě v okolí parkovišť. Počet hlídek bude 
ve vytipovaných lokalitách navýšen v maxi-
mální možné míře. V letošním roce bude toto 
preventivní opatření zahájeno 26. listopadu 
a potrvá až do Štědrého dne.

Silniční provoz v tomto období houstne, 
parkoviště bývají přeplněná, řidiči mnohdy 
zaparkují na místech, kde je to zakázáno. Jistě 
není příjemným zážitkem platit posléze pří-
padnou pokutu za špatné parkování, také zjiš-
tění, že na špatně parkující vozidlo byla umís-
těna „botička“ nebo bylo dokonce odtaženo, 
není tou nejlepší předvánoční zkušeností. 

Při průjezdu městem a při parkování je proto 
nutno věnovat maximální pozornost doprav-
nímu značení. Rovněž je třeba mít na zřeteli, 

že špatně 
z a p a r k o -
vané vozi-
dlo může 
znemožnit 
p r ů j e z d 
v o z i d l ů m 
integrova-

ného záchranného systému či vozidlům pro-
vádějícím údržbu silnic. Pokud je to možné, 
doporučujeme parkovat na vyznačených par-
kovištích, také v  okolí nákupních středisek 
bývají dostatečně velké parkovací plochy. Ři-
diči v Ostravě mají také možnost parkování 
v několika podzemních či nadzemních par-
kovištích. Strážníci v ulicích zcela jistě rádi 
poskytnou informace o místech, kde je možno 
zaparkovat či jak se nejsnáze dostat do místa 
určení.

Několik rad, které z našeho pohledu mo-
hou přispět ke klidnému prožití vánočních 
svátků i předvánočního období:

Máte-li u sebe větší finanční hotovost, roz-
dělte si ji na několik částí a ty uschovejte při 
sobě na několika různých místech a pokud 
možno mimo peněženku či jiné místo, kde se 
dá z pohledu zloděje předpokládat, že peníze 
uschováte.

Neponechávejte v zaparkovaném vozidle 
žádné věci. Byť se z vašeho pohledu může 
jednat o něco nehodnotného, škoda vzniklá 
na vozidle jeho poškozením při vloupání často 
převyšuje hodnotu odcizené věci. Nakoupené 
dárky, odložené ve vozidle, zcela jistě pozor-
nost nenechavců přitáhnou.

Je-li to možné, vyhýbejte se místům, kde 
dochází k těsným kontaktům s okolostojícími, 
jako např. ve frontách, v dopravních prostřed-
cích, na schodištích apod. Pokud se na Vás 

bude někdo tlačit, vždy se ihned přesvědčte, 
zda Vám něco nechybí.

Věnujte maximální pozornost osobním vě-
cem, nenechávejte si otevřené kabelky, peně-
ženky nenechávejte v kabelkách či taškách le-
žet tak, aby byly viditelné při pohledu zvenku.

Dojde-li ve Vaší blízkosti ke konfliktu, vy-
volanému několika osobami, které se začnou 
např. hádat mezi sebou, vždy věnujte zvýše-
nou pozornost svým osobním věcem. Může 
se jednat o organizovanou skupinu kapsářů, 
kteří vyvoláním konfliktu upoutají pozornost 
na sebe, přičemž jiná skupina v dané chvíli 
okrádá občany. K takovým událostem dochá-
zí zejména při nastupování či vystupování 

z dopravních prostředků, na schodištích v ob-
chodních centrech, při kulturních programech 
na veřejných prostranstvích aj.

Vybíráte-li hotovost z bankomatu, věnujte 
pozornost osobám ve svém okolí. Máte-li PIN 
k platební kartě zaznamenán, nikdy tento zá-
znam neukládejte spolu s kartou. 

Používáte-li při nákupu nákupní košík 
či nákupní vozík, neodkládejte do nich své 
osobní věci. Ty mějte vždy u sebe.

Přestože počasí 
tomu zatím nena-
povídá, Vánoce již 
silně klepou na dve-
ře. Je možná dobré 
si připomenout tu 
hlavní myšlenku 

Vánoc, a tou je narození Krista. A v tom mů-
žeme najít i  souvislost s tradičním obdarová-
váním. Kristus se narodil pro nás, a tím nám 
dal dárek. Dárek dobrého příkladu pro život, 
pro naše konání. Abychom uměli více dávat než 
brát. Abychom byli dobrým příkladem a mož-
ná i dobrým světlem pro ty ostatní, nejen pro 
ty nejbližší.

O vánočních svátcích budou mít bohoslužby 
v našem kostele tento pořad:

So 24.12. (Štědrý den) .................... 22.00 hod.
půlnoční mše - Vigilie narození Krista

Ne 25.12. (Hod Boží vánoční) ........... 9.00 hod.

Po 26.12. (Svátek sv. Štěpána) ......... 9.00 hod.

So  31.12. (Svátek sv. Silvestra)......... 9.00 hod.

Ne  1.1.2012 (Nový rok) .................. 10.00 hod.
Slavnost Matky Boží Panny Marie

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

vánoce v našem 
Kostele
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tři Králové budou Koledovat 
v ostravě

Charita Ostrava se pravi-
delně zúčastňuje celorepubli-
kové Tříkrálové sbírky, kterou 
na pomoc lidem v nouzi pořá-
dá Charita Česká republika. 
Tříkrálová sbírka 2012 bude 

v rámci Ostravy a okolí probíhat ve dnech 
1. – 14. ledna 2012. Charita Ostrava se této 
tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci 
s partnerskou Charitou sv. Alexandra. Z fi-
nančních příspěvků dárců budou v roce 2012 
podpořeny tyto projekty:

Plánované využití výtěžku sbírky – Charita 
Ostrava:

1.  Podpora osob bez přístřeší v charitním 
domě sv. Benedikta Labre – provozní ná-
klady a rekonstrukce střechy.

2.  Podpora matek s dětmi v charitním azy-
lovém domě sv. Zdislavy – rekonstrukce 
vstupní brány.

3.  Podpora lidí v závěrečném stádiu života 
– provozní náklady Mobilní hospicové 
jednotky.

4.  Podpora uživatelů služeb Poradny Charity 
Ostrava - provozní náklady. Podpora seni-
orů – provozní náklady Charitní pečova-
telské služby - střediska Tereza.

5.  Pořízení objektu pro zajištění dobrovol-
nických aktivit, vzdělávání a manažerské-
ho zázemí Charity Ostrava.

6.  Přímá humanitární pomoc uživatelům 
poskytovaných sociálních služeb Charity 
Ostrava – lidé bez domova, lidé s dušev-
ním onemocněním, lidé v nepříznivé ži-
votní situaci.

7.  Podpora lidí bez přístřeší v azylovém 
domě blahoslavené Matky Terezy – nákup 

vybavení (Nový Jičín).
8.  Přímá pomoc osobám a rodinám ohrože-

ným sociálním vyloučením (Nový Jičín).

Plánované využití výtěžku sbírky – Charita 
sv. Alexandra:

1. Rozvoj chráněných dílen.
2. Humanitární aktivity. 
3.  Rozvoj chráněného bydlení a podpora so-

ciálních služeb.

Hledáme různé finanční a jiné možnosti, 
jak uskutečňovat naše projekty na pomoc li-
dem v obtížných životních situacích. Obrací-
me se proto na Vás, vážení občané, s žádostí 
o pomoc při této celostátní sbírkové akci, po-
řádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potře-
bují. Protože lze předpokládat snižování pod-
pory pro sociální služby z veřejných zdrojů, 
využijeme výnos Tříkrálové sbírky 2012 pře-
devším na udržení existence poskytovaných 
služeb. Všem, kteří se budou jakýmkoliv způ-
sobem podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové 
sbírky 2012, předem děkujeme!

V Tříkrálové sbírce 2011, které se Cha-
rita Ostrava zúčastnila ve spolupráci s Chari-
tou sv. Alexandra, bylo celkem vykoledová-
no 1 281 293,- Kč. Za tento výsledek patří 
poděkování dárcům, koledníkům i těm, kte-
ří se na zdárném úspěchu Tříkrálové sbírky 
2011spolupodíleli – úřadům veřejné správy 
a farním úřadům. Částka 837 703,- Kč, kterou 
Charita Ostrava obdržela, byla použita pro 
tyto projekty:

Výtěžek z TKS 2011 byl určen Charitou 
Ostrava pro tyto projekty (707 703 Kč):

1.  Podpora osob bez přístřeší v charitním 
azylovém domě sv. Františka – rekon-

strukce.
2.  Podpora seniorů v charitním domě pokoj-

ného stáří sv. Václava – výměna oken. 
3.  Podpora osob bez přístřeší v azylovém 

domě sv. Zdislavy pro matky s dětmi -  re-
konstrukce střechy. 

4.  Podpora osob bez přístřeší v charitním 
nízkoprahovém denním centru sv. Bene-
dikta Labre – výstavba zimní noclehárny. 

5.  Podpora osob bez přístřeší ve službě Star-
tovací byty – sociální rehabilitace. 

6.  Přímá pomoc lidem se specifickými po-
třebami v Charitním domě Salvator Kr-
nov. 

7.  Přímá pomoc lidem v obtížné životní situ-
aci v Poradně Charity Ostrava. 

8.  Přímá pomoc lidem bez přístřeší v cha-
ritním azylovém domě a noclehárně sv. 
Františka. 

9.  Podpora seniorů - Charitní pečovatelská 
služba-střed. Tereza.

10.  Podpora lidí v závěrečném stádiu života 
– Mobilní hospicová jednotka.

Výtěžek z TKS 2011 byl určen Charitou 
sv. Alexandra pro tyto projekty (130 000 Kč):

1. Rozvoj chráněných dílen. 
2. Humanitární aktivity. 
3. Podpora sociálních služeb.

Při rozdělení výtěžku sbírky (koledování 
i DMS) se postupuje následovně: 65 % se vra-
cí zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány 
(oblastní a farní charity), 15 % podpoří pro-
jekty diecézních charit, 10 % putuje na pod-
poru charitních projektů humanitární a rozvo-
jové pomoci v zahraničí, 5 % jde na podporu 
projektů Charity ČR, 5 % je určeno na režii 
sbírky.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2012 je 
Charita Česká republika se sídlem v Praze. 
Sbírka byla osvědčena Magistrátem hl. města 
Prahy podle ust. § 4 ods. 1 zákona č.117/2001 
Sb. O veřejných sbírkách a o změně některých 
zákonů.

Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity 
Ostrava jsou sbírkové pokladničky úředně 
zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem měs-
ta Ostravy, finanční výnos je vložen na konto 
veřejné sbírky. Využití a vyúčtování financí 
z Tříkrálové sbírky pro záměry Charity Os-
trava jsou předkládány ke kontrole Diecézní 
charitě ostravsko – opavské.

Kontakty:

 Charita Ostrava

 Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
tel./fax:596 621 094
e-mail: ostrava@caritas.cz
www.ostrava.caritas.cz
koordinátorka sbírky: Bc. Marie Janková

Charita sv. alexandra

 Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky 
tel./fax: 596 237 831
e-mail: alexandr@charita.cz
www.charitasvalexandra.cz
koordinátor sbírky: Zdeněk Staněk
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SETKÁNí  juBiLANTů

Když skončí veškeré práce na zahradách 
a zahrádkách, mohou oslavovat i senioři.

Jako každoročně se na pozvání školské, 
sportovní a kulturní komise ve čtvrtek 
10. listopadu sešli jubilanti, kteří v tomto 

roce oslavili, nebo  oslaví  své kulaté, nebo 
půlkulaté narozeniny, aby si je společně 
připomněli. Tentokrát jich bylo nejvíce  
za všechna uplynulá léta, kdy městský obvod 
tuto akci pořádá. Pozváno bylo celkem 69 
oslavenců. 14 jich bylo sedmdesátiletých, 10 
jubilantů slavilo pětasedmdesát a 45 těch, 
kteří se v tomto roce dožili 80 a více let. Ze 
statistiky, kterou jsme si provedli za celou 
dobu trvání městského obvodu, je to největší 
počet jubilantů v jednom  roce. I z těchto 
čísel vyplývá, že se lidem v Plesné dobře žije 
a v poklidu, ale také v pilné práci se dožívají 
vysokého věku.

Jubilanty jistě potěšily děti naší 
mateřské školy, které jim předvedly, co 
se pro ně pod vedením paní učitelky 
Čepkové naučily, a předaly přítomným 
jubilantům a jubilantkám malé dárečky, 
které pro ně ve školce vyrobily. Velký 
dojem v přítomných zanechalo i vystoupení 
pěveckého souboru Paprsek ze základní 
školy Velká Polom, který pod vedením paní 
učitelky Švidrnochové potěšil oslavence 
řadou pěkných písní. Následoval projev 
starosty městského obvodu ing. Jana 
Bochňáka, v němž oslavence seznámil s tím, 

co se v Plesné děje a bude dít. Přátelská 
beseda, zakončená předáním malých dárků 
věnovaných obchodním domem Globus, 
je vždy příležitostí k výměně názorů 
i ke vzpomínkám.

Ke gratulacím a poděkování se připojuji 
i já a přeji všem jubilantům krásné, 
šťastné, pokojné a radostně prožité 

Vánoce a do příštího roku samozřejmě 
co nejpevnější zdraví, dobrou náladu 

a zajisté také štěstí.

Ing. Jaromír Kňura

Policie české republiky informuje

„Senioři v ohrožení 
aneb vnuci a jim 
podobní útočí…“

Čas od času se vracíme 
k problematice trestné činnosti 

páchané na seniorech a vzhledem k událostem 
posledních dnů je zopakování této problema-
tiky znovu na místě. 

Během několika málo dní zaregistrovali 
ostravští policisté invazi „vnuků“ a dalších 
pachatelů, využívajících záminek vrácení 
přeplatků za energii či kontrol spotřebičů. 
Případy mají obdobný scénář a podobají se 
navzájem jako „vejce vejci.“ Bohužel totožná 
je i reakce seniorů, bez váhání vydají úspory 
naprosto neznámému člověku nebo zcela cizí-
ho člověka pustí do svých domovů. Stejné jsou 
i reakce obětí poté, co zazvoní v jejich bytě 
telefon, tzv. pevná linka. Na hlas většinou 
reagují dotazem „to jsi ty…Tomáši, Venouš-
ku, Lukáši“ či jiné jméno jejich nejbližšího 
– vnuka. Poškozené nezarazí ani požadavek 
odevzdání peněz úplně neznámému člověku. 
Upozorňuji, že se nejedná o malé částky, ale 
řádově desetitisícové položky. A připomínám, 
že policisté v podstatě neustále opakují seni-
orům základní zásady bezpečného chování. 
Informování veřejnosti je zintenzivněno vždy 
při zaznamenání většího počtu případů. I tím-
to způsobem se snažíme pomoci veřejnosti. 
Znovu proto připomínám, své úspory nevydá-
vejte cizím osobám, neotvírejte dveře cizím 
lidem. Dalším preventivním doporučením je 
také možnost uložení velkých finančních čás-
tek do bankovních ústavů. Máte-li ve svých 
rodinách seniory, pokuste se je přimět k to-
muto kroku a buďte jim nápomocni při ulože-
ní větších částek peněz v bankách. „Své“ se-
niory v rodinách zásadně nežádejte o finanční 
výpomoc telefonicky. 

Požadavek nejbližších rodinných přísluš-

níků se dá vyřešit přece ověřením informace, 
zpětným dotazem u rodiny, nebo osobním 
jednáním a zásadně předáním peněz jen svým 
blízkým. Na záminky typu „vnuk je nemocen, 
posílá kamaráda, nemůže přijít....“ nereagujte. 
Pachatel navíc ještě seniory může ubezpečit 
zpětným telefonátem a poděkovat za peníze. 

Totožná jsou i doporučení k záminkám 
vrácení přeplatků apod. Různé přeplatky 
jsou v současnosti přece již zasílány tzv. bez-
hotovostně (tedy prostřednictvím poukázek 
či bankovních převodů). Oběť často zjistí až 
později, že byla podvedena, prověřování je 
tak komplikováno. Na místě činu se nedaří 

zajistit stopy, v některých případech senioři 
již nejsou schopni vzpomenout si a popsat re-
levantní průběh události ani pachatele. Před 
policisty tak je opravdu nelehké prověřování. 
Pokud jste přítomni vyprávění seniorů-obětí, 
pak často uslyšíte poměrně neuvěřitelné okol-
nosti, kdy pachatelé využívají jejich bezmez-
né důvěřivosti…Mnohdy senioři také uvádě-
jí, že nikdy nikomu peníze nepůjčili, nikoho 
do bytu nepouštějí, neboť doporučení slyší či 
čtou každodenně v médiích, až na onen vý-
jimečný skutek, při němž došlo k vylákání 
peněz či ke krádeži. Jindy zas oběť uvedla, že 
je sice seniorka, nicméně v dobrém fyzickém 
(i psychickém) stavu, chodí do Sokola a stejně 
se stala obětí podvodného jednání.

Statistika:
Aktuálnost tématu a nutnost zopakování 

prevence seniorům je zřejmá ze vzrůstajícího 
trendu páchaných trestných činů na Ostrav-
sku. Způsob spáchání činů je buď vylákání 
peněz pod různými záminkami (vnuk), nebo 
vniknutí do obydlí pod různými záminka-
mi (vrácení přeplatků, kontroly spotřebičů) 
a následné odcizení peněz seniorů. V roce 
2010 se stali senioři obětí předmětného pod-
vodného jednání v celkem 55 případech. Le-
tos (do 6.10.2011) jsme registrovali vzrůstající 
trend, již 47 případů. Shrneme-li způsobené 
škody této trestné činnosti na Ostravsku, ne-
jsou nikterak malé. V roce 2010 to bylo zhru-
ba 1 677 000 korun, letos (do 6.10.2011) téměř 
jeden milion korun (jde o vylákané či odcize-
né částky, v uvedené škodě nejsou specifiko-

vány případy, kdy „vnuk“ peníze žádal, tedy 
pokusil se finance vylákat, ale díky reakci 
seniorů úspěšný nebyl, i tyto skutky však 
prověřujeme).

Zajímavá mohou být případně i další statis-
tická vyhodnocení. Mezi poškozenými převa-
zují ženy – seniorky, v roce 2010 to bylo 67 pro-
cent seniorek, v roce 2011 (vše do 6.10.2011) 
již 77 procent žen. Velmi často se stanou se-
nioři obětí podvodného vylákání (či odcizení) 
peněz díky využití záminky „vnuk“ (případně 
jiný příbuzný a žádost o půjčku, kdy půjčené 
peníze mají být většinou určeny k nákupu auta 
či počítače), následují různé kontroly spotře-
bičů, služby – včetně zdravotních, nebo různé 
„dotazy,“ pomocí kterých dochází k navázání 
komunikace.
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mateřsKá šKolKa

Začali jsme školní rok 2011-2012 s menším 
zpožděním. 19. září se mateřská škola po rekon-
strukci znovu otevřela a děti přicházely. Někte-
ré radostně již do známého prostředí, ty nové 
s menšími či většími obavami, jaké to ve škol-
ce bude. Neobešlo se to bez slziček, ale ty brzy 
zahnalo nadšení z nových kamarádů, hraček 
a různých zajímavých činností.

V říjnu jsme se mohli bez obav vypravit 
na první poznávací výlet. Cílem byl Starý grunt 
v Dolní Lhotě. Naším záměrem bylo seznámit 
děti s tradičními venkovskými pracemi a tradi-
cemi. Viděli jsme, jak se zpracovává zelí, jak se 
vyrábí jablečný mošt. Děti si samy uplácaly svůj 
vlastní bochníček chleba a zkusily vytáhnout 
řepu. Zážitkem bylo i pozorování husy z bez-
prostřední blízkosti, zvlášť když si děti mohly 
pohladit její hebké peří.

V listopadu děti zazpívaly a zatančily na se-
tkání jubilantů, v prosinci přivítaly plesenská 
miminka a těšily se na Mikuláše. Mikuláš se 
dostavil i s čertem a děti se úspěšně popraly 
s vlastním strachem. Byly za to odměněny ba-

líčkem plným dobrot.
Teď už se těšíme na Vánoce, vyrábíme ozdo-

by a zpíváme koledy. Čeká nás ještě návštěva ži-
vého betléma v Dolní Lhotě  a posezení s dětmi 
a rodiči u vánočního stromečku.

Přejeme všem malým i velkým  krásné pro-
žití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 
2012.

Vladimíra Macečková 
ředitelka školky

Kulturní centrum 
Poruba nabízí

Festival Jeden svět 
v Kulturním centru Poruba

V rámci mezinárodního festivalu doku-
mentárních filmů o lidských právech Jeden 
svět 2011 Vás zveme do Kulturního centra Po-
ruba, kde ve čtvrtek 26. ledna v 18.00 bude-
me promítat švédský film, Manželka za 50 
ovcí. Snímek vypráví o šestnáctileté afghán-
ské dívce, která se snaží bojovat proti tradici 
radikálního islámu, obchodu s manželkami. 
Když jí bylo deset, musela se provdat za muže 
o čtyřicet let staršího. Jako jedné z mála se jí 
podařilo uniknout. Vstup na toto představení 
je zdarma.  

chvaleticKé divadlo Jen taK 
v Kulturním centru Poruba

Chvaletické divadlo JEN TAK představí 
divadelní hru Hráči v Kulturním centru Po-
ruba.  Marie a Anna se baví provokováním 
a testováním mužů, zatímco Edward a Jan 
soutěží o to, kdo svede více žen. Hru o peně-

zích, sexu, citech a lidských osudech můžete 
zhlédnout v pátek 27. ledna v 19.00 hodin. 

Vstupenky stojí 80,- Kč a můžete je za-
koupit v předprodeji Kulturní centra Poruba 
na ulici Opavské od pondělí do pátku od 8.00 
do 18.00 hodin.

Hráči

zase jeden krátký sloupek pro ženy

jsou vánoce - taK se hýčKejte ...

Nenechávejte se vyvést z harmonie všemož-
nými přípravami Vánoc a čekáním na to, co 
vám Ježíšek nadělí.

Osobně vybraný parfém podpoří vaši ener-
gii a znásobí chuť do života. Výběr osobní vůně 
je činnost velmi intimní a příjemná....

Luxusní parfumerie  a v nich vyškolené po-
radkyně vám nabízejí širokou paletu vůní pod 
logy světoznámých značek.

Z polic na vás vykukují nádherné flakóny 
a vy mnohdy netušíte, jaké je v nich ukryto 
voňavé tajemství - alchymie, jež do velké míry 
podtrhuje vaši osobnost, s níž se prezentujete 
v tomto světě.

Proto si zvolené vůně nastříkejte z testeru 
nejdříve na zkušební papírové proužky, teprve 
potom si nejpříjemnější z nich vyzkoušejte nad 
zápěstí. Nedoporučuji ale více jak dvě vůně.... 
Počkejte nejméně pět minut na to, až se všech-
ny voňavé fazety rozvinou tak, že ucítíte nejen 
vrchní tóny, ale vůni jako celek.

No a pak si zvolte vámi vybranou vůni 
do požadované intenzity – "Parfém" je nejin-
tenzivnější a nanáší se přímo na kůži - na místa, 
kde pulsuje krev. " Eau de Parfum" je parfemo-
vaná voda slabší intenzity než Parfém a nanáší 
se také na kůži.

"Eau de Toalet" je toaletní voda, má ještě 
menší koncentraci vonných esencí, ale přesto 
vůni na sobě krásně vnímáte. Nanáší se na tělo, 
ale také hlavně na oblečení.

Oblíbenou vůni pak můžete doplnit o tě-
lovou řadu voňavé péče, jež vám tělo hýčká, 
hydratuje a zároveň zintenzivňuje vaši osobitou 
vůni.

Patří k nim sprchový gel, tělový závoj, vlaso-
vá mlha, tělové mléko, tělový krém, deodorant 

nebo parfémovaný olej, či koupelový olej, který 
poskytne vašim smyslům ten největší luxus.

Jsou Vánoce, a proto se hýčkejte!!! Sebelás-
ka v podobě příjemné voňavé péče o sebe vás 
vnitřně naplní vědomím, že tady jste a že je vše 
v pořádku.....

Svou spokojenost pak můžete předávat 
ostatním - a proto se hýčkejte, jak nejlépe umíte 
– nejen o Vánocích.

Vánoce plné zázraků vám přeje
Leni Gavlas 

www.art-image.cz
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Mladí lidé se nad tím nezamýšlejí, členo-
vé klubu důchodců si ovšem tento fakt dobře 
uvědomují. Nemá smysl nad během času na-
říkat. Pokud to jen trochu jde, pomůže v boji 
se stárnutím pohyb a aktivita.

Na členské schůzi v listopadu jsme zhod-
notili práci klubu za rok 2011. Dost jsme už 
ale o naší činnosti psali v průběhu roku, proto 
se raději soustředíme na plány na rok 2012. 
Při plánování akcí musíme brát v úvahu roz-
díly ve věku a zdravotním stavu mezi jednot-
livými členy.

Základem naší práce jsou akce pořádané 
v Plesné nebo nejbližším okolí. Tradičně se 
jednou za měsíc budeme scházet na bese-
dách. Aktuální témata si teprve zvolíme, ale 
máme už některé tradiční náměty: začneme 
v lednu ochutnávkou vánočního cukroví, 
pak oslavíme Mezinárodní den žen, v květnu 
usmažíme vaječinu, v srpnu opečeme klobá-
sy a rok ukončíme besedou na Mikuláše.

Budeme zase hodně cestovat. Mnoho čle-
nů lákají léčivé prameny v Maďarsku, a tak 
čtyřdenní  zájezd do Hajdúszoboszló je už teď 

obsazený. V červnu budeme tři dny putovat 
po jižních Čechách: Pelhřimov, Český Krum-
lov, Temelín, Hluboká, České Budějovice, 
Třeboň, Telč. Lákavá nabídka! Na jednoden-
ní zářijový výlet pojedeme do Beskyd. Podí-

váme se, jak vy-
padá svět z Lysé 
hory, navštívíme 
automobilku Hy-
unday a pivovar 
Radegast. Ne-
bojte se, nejde 
o horské túry! 
Zase nás zachrá-
ní přítel autobus. 
Tím pojedeme 
také v březnu 
a říjnu nakupo-
vat do polského 
Zabělkova.

Věřte, že ne-
z a p o m í n á m e 
na členy klubu, 

kteří se ze zdravotních důvodů nemohou 
zúčastňovat našich akcí. Navštěvujeme je 
v předvánočním čase. A všem našim jubilan-
tům chodíme blahopřát k narozeninám. Letos 
to byli (na snímku zleva stojí) p. M.Kolářo-
vá, p. V.Košárková, p. A.Štěpaníková, p. M.
Wiederman, (na snímku sedí) p. Trojanov-
ská a p. Nováková. (Foto: B. Vydrová) Pat-
ří k nim ještě p. A.Kotalová, p. M. Řepková 
a p. J. Walderová. Ještě jednou blahopřejeme!

Na konci roku 2012 budeme sice o rok 
starší, ale při tom bohatém programu nebu-
deme mít čas si to uvědomit.

Hodně sil a zdraví v roce 2012 
členkám a členům klubu 

a všem spoluobčanům přeje 
za výbor Klubu důchodců v Plesné

M. Wiedermanová

na kolech okolo Pálavy

Naše podzimní zájezdy se v posledních le-
tech změnily. Nedopravujeme se autobusy, ale 
jen auty. Většina našich členů si oblíbila cyklis-
tiku, je tedy jednoduché připevnit kola na auta 
a jede se. Tak jsme už navštívili Šumavu, Jesení-
ky a letos to byla Jižní Morava. Počasí bylo nád-
herné a termín v období burčáku. Hned první 
večer jsme zkoušeli kvalitu letošního burčáku. 
Druhý den ráno se vydalo 33 cyklistů na 50 km 

dlouhou trasu mezi vinicemi, kde jim na každém 
kroku nabízeli bílé, červené, burčák i něco dob-
rého k zakousnutí. Kdo by odolal... Ale všichni 
se vrátili v pořádku a dobré náladě. Pochvalu 
zaslouží dvě třináctiletá děvčata Simona Wal-
derová a Anička Dedková, které trasu zdolaly 
bez problému. Pěší turistky byly jenom tři, ale 
výšlap z Pavlova na vršek Pálavy Děvín a roz-
hled po okolí stál za to. Večer jsme zakončili 
ve sklípku. U vína, zpěvu a čtyř kytar bylo vese-
lo. Další den jsme se přemístili do Lednice. Cyk-
listé se vydali na trasu 26 km dlouhou po okolí, 

pěší po nádherném zámeckém parku. Bylo nám 
líto, že naše putování po Jižní Moravě končí. Ale 
burčák jsme si vezli domů, a tak jsme mohli po-
píjet a vzpomínat.

Zdenka Hrdličková, 
Sokol Plesná

Klub  důchodců  informuje

v roce  2012  budeme zase o roK starší
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ještě Pár informací o sochách…

O letošním sochařském sympoziu jsem již 
psal článek v minulém Plese, pro zájemce je na-
víc ještě stále na úřadě k dispozici několik kata-
logů s dalšími informacemi.

Ale co se tam nedočtete a co možná nevíte, je 
to, kde všechny hotové sochy nakonec skončily.

Tak tedy:
U nás v Plesné byly natrvalo umístěny čtyři 

dřevěné sochy: Čínský drak od Emila Adamce 
v zahradě mateřské školky, Vinný lis od Jarosla-
va Bíma a Jákobův žebřík Vladimíra Matouška 

na hřbitově a Hrábě od Radomíra Geryka v „so-
chařském parku“ pod kostelem.

Dále u nás zůstávají tři mramorové sochy, 
a to Žihadlo od Gábora Miklyi a Odchody 
a návraty Jozefa Mundiera, které jsme umístili 

rovněž do sochařského parku. Poslední skulp-
tura Kontrasty od Judit Szilvási je nainstalována 
u hasičské zbrojnice. 

Dalších sedm soch jsme rozmístili ve třech 
ostravských obvodech:

V Mariánských Horách je v sídlišti za koste-
lem  dřevěný Král větru od Stanislava Pietrusi 
a dvě kamenné sochy – Energie od Petra Gavla-
se a Zrcadlo Soni Samašové. 

V Hrabůvce  v parku u „rondlu“ stojí dřevě-
ný Kubitron Jana Wajracha a těsně před radni-
ci (úřad Ostrava-jih) jsme vztyčili moji Modlu 
z černého mramoru.

Další dvě sochy zdobí Městskou nemocnici 
Fifejdy: mramorový Kamenoid Jaroslava Gani 
a dubová D.N.A. od Ivana Matouška.

Takže sedm soch u nás v Plesné, sedm soch 
jinde v Ostravě.  Pouze jedna dubová socha zů-
stala nedokončená na původním místě u DDM, 
ale autor Matěj Frank slíbil, že ji ještě v příš-
tím roce dokončí a pak se rozhodneme, kam ji 
umístíme.

Tím je sochařské sympozium Plesná 2011 
uzavřeno a doufám, že se budou našim obča-
nům i dalším návštěvníkům sochy líbit.  Foto-
grafie jejich konečných instalací budou zane-
dlouho i na našich stránkách www.art-image.cz 
a www plesna.cz .

Mgr. Antonín Gavlas, 
SILVIE - občanské sdružení 

pro podporu umění

13. prosince je 
termín kdy se celo-
státně mění, nebo 
můžou měnit jízdní 
řády autobusů, vlaků 
atd. Dopravní podnik 
však tyto změny může 
provádět i jindy. Ten-
tokrát provedl změny 
k 11. prosinci tr. Změ-

ny se dotkly i linky č. 51. Jsou to změny, které byly požadovány 
Vámi, občany. Snad budou tyto změny vyhovovat. Samozřejmě se 
stalo, že některé požadavky nebylo možno akceptovat, a to zejmé-
na v návaznosti na linku č. 75.  Tyto spoje (č. 75) jezdí na požada-
vek Hlučína (včetně finančního krytí a časových intervalů). Proto 
by se musel změnit od základů grafikon linky č. 51 – což, samo-
zřejmě, není v tomto okamžiku možné. Také se stalo, že některé 
změny byly dopravním podnikem provedeny pouze částečně, snad 
definitivní řešení bude při dalších změnách. Pro Vaši informaci je 
nový jízdní řád přiložen.

Dalším problémem pro občany, zejména pro dopravu ve městě 
Ostravě bude ještě oprava tzv. Svinovských mostů. Tato oprava 
bude zahájena 15. ledna 2012 a ukončena by měla být v dubnu 
2013. Po tuto dobu se bude doprava (osobní, hromadná) různě mě-
nit, upravovat, ale s jistotou lze říci, že nastanou potíže, kolony, 
zdržení atd. Proto bude dobré si při cestování připravit jistou časo-
vou rezervu, aby nedošlo k nepříjemným překvapením. Informace 
o aktuálních změnách, úpravách dopravy pak najdete na tel. kon-
taktního centr a 844 121 314 a 599 499 311, a také na interneto-
vé adrese www.ostrava.cz. Nezbývá, než Vám popřát ještě pevné 
nervy, mnoho trpělivosti, aby se toto období obešlo bez velkých 
nepříjemností.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta 

změny v jízdních řádech

Příloha "Jízdní řád autobusu č. 51" na str. 12 
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informace z úřadu

Správce veřejného pohřebiště 
v Plesné informuje

Jak jistě víte, Městský obvod Plesná je 
správcem pohřebiště v katastrálním území 
Stará Plesná. Toto je provozováno v souladu 
se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. 
Z uvedeného zákona vyplývá jednak pro pro-
vozovatele a jednak pro nájemce hrobových 
míst řada povinností. Jednou z nich je také po-
vinnost provozovatele (MOb Plesná) vést evi-
denci související s provozováním veřejného 
pohřebiště, jak je uvedeno v § 21 zmiňované-
ho zákona. V souvislosti s tímto ustanovením 
zákona bych ráda připomněla všem nájemcům 
hrobových míst jejich ohlašovací povinnost 
vůči provozovateli pohřebiště. Jedná se ze-
jména o to, aby nájemci hrobových míst ozna-

movali úřadu případné změny svých kontakt-
ních údajů (změna jména, adresy aj.).  Dále 
nájemcům připomínáme ustanovení článku č. 
7 Řádu veřejného pohřebiště, kdy se mohou 
lidské ostatky do hrobů a hrobek ukládat pou-
ze se souhlasem provozovatele pohřebiště. To 
znamená, že pokud hodlá nájemce do svého  
pronajatého hrobového místa (ať už kopané-
ho hrobu, či urnového) uložit  lidské ostatky, 
musí o souhlas předem požádat provozovatele 
pohřebiště. Písemné žádosti jsou k dispozici 
na úřadě v Plesné, u správce hřbitova pana 
Loučíma, popř. u hrobníka pana Dubovského. 
Na místním pohřebišti není možno provádět 
jakékoliv nevratné změny bez předchozího 
souhlasu provozovatele. Jedná se zejména 
o uložení lidských ostatků, zřízení hrobo-

vého zařízení, svévolné vysazování dřevin 
a podobně. V neposlední řadě bych ráda upo-
zornila na to, že na našem pohřebišti se na-
chází řada náhrobků s porušenou stabilitou. 
Náhrobky se nebezpečně naklánějí a mohly 
by způsobit úraz, popř. i smrt některému z ná-
vštěvníků hřbitova, což dokládá i nedávný 
případ ze Slovenska, kdy bylo tímto způso-
bem zabito malé dítě. Problematika stability 
náhrobků je řešena v článku 6 Řádu veřejného 
pohřebiště, kdy dle bodu IV. je nájemce povi-
nen neprodleně zajistit opravy hrobového za-
řízení, pokud je narušena stabilita a ohrožuje 
tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. 
Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohře-
biště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady 
a riziko nájemce.

Zuzana Baierová Petrášová, 
ÚMOb Plesná, úsek hřbitova

-------------------------------------------------------

SOciální OblaSt

Změna ve vyplácení 
sociálních dávek

Sociální reforma změní od ledna 2012 vy-
řizování a vyplácení dávek sociální péče, kte-
ré dosud vyplácely úřady městských obvodů 
a Magistrát města Ostravy. Přijímání žádostí, 
rozhodování o dávkách a jejich výplatu, včet-
ně kontroly využití, bude nově provádět Úřad 
práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, na re-
ferátech nepojistných sociálních dávek pro-
střednictvím pouze tří kontaktních míst.

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Občané s trvalým pobytem v obvodu Os-

trava – Plesná, kteří byli doposud vypláceni 
v budově úřadu v Plesné, si budou pro výpla-
tu dávek nově chodívat do Ostravy – Poruby 
na ulici Gen. Sochora 6013/2 (poblíž krytého 
bazénu).

Dávky pro osoby 
se zdravotním postižením

Dávky budou pouze dvě, a to příspěvek 
na mobilitu ve výši 400,- Kč a příspěvek 
na kompenzační pomůcky. Průkazy mimo-
řádných výhod (TP, ZTP a ZTP/P) zůstávají 
v platnosti po dobu vyznačenou na průkazce, 
nejdéle však do 31. prosince 2015. Žádosti 
o dávky se budou vydávat a zpracovávat pro 
všechny občany městských obvodů pouze 
na jednom kontaktním místě, a to na Huso-
vě ulici číslo 7 v centru Ostravy. Na uvedené 
adrese je možno od nového roku také vyří-
dit příspěvek na péči. Změna v poskytování 
příspěvku na péči (zvýšení příspěvku u dětí 
v II. stupni závislosti dle schváleného záko-
na) bude provedena automaticky při výplatě 
v lednu 2012 a není třeba o ni žádat.

informační kampaň
Upozorňuji občany, že Ministerstvo práce 

a sociálních věcí spustilo nový web, kde lze 
najít informace o připravovaných změnách 
(http://socialnireforma.mpsv.cz) a připravilo 
rovněž infolinku 844 844 803.

Zuzana Baierová Petrášová, 
sociální úsek
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vesnicKé sPortovní hry – 16. ročník

Závěrečným  společenským večírkem v Těš-
kovicích skončil 16. ročník celoroční sportovní 
soutěže obcí - Vesnických sportovních her (dří-
ve Vesnické olympiády). V minulém čísle Plesa 
v září jsem psal, že máme po osmi soutěžích 
velkou šanci se celkově umístit na stupních vítě-
zů. Bohužel poslední tři soutěže se našim repre-
zentantům nepovedly podle představ a nakonec 
Plesná skončila na sedmém místě z deseti obcí.

Devátou soutěž v cyklokrosu pořádala 
Plesná již tradičně první říjnovou sobotu v rám-
ci cyklozávodu Plesenská stezka. Počasí závodu 
přálo, takže se na startu Plesenské stezky  po-
stavilo rekordních 173 závodníků a závodnic 
všech věkových kategoriích a v rámci Vesnic-
kých sportovních her se zúčastnilo všech deset 
obcí. Družstvo Plesné při neúčasti  Zb. Stařin-
ského, R. Cihláře a O. Šeligy obsadilo v sesta-
vě Marek Václavík, Zdeněk Mikolajek, Tomáš 
Luzar a Libor Hrdina až sedmé místo.

Výsledky 9. soutěže – cyklokros:

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

Desátou soutěž – střelbu ze vzduchovky -  
pořádal Hlubočec ve Velké Polomi. První místo 
obhájilo družstvo z Velké Polomi a v soutěži 
jednotlivců obhájil prvenství Přemek Stanovský 
z Hlubočce. Družstvo Plesné ve složení Vladi-
slav Brož, Michal Baier, Vladimír Dedek a To-
máš Luzar přes výrazné zlepšení (loni umístění 
17, 28, 32, letos 10, 21, 27, loni nastřílené body 
392 celkem, letos 427) skončilo opět jen na sed-
mém místě.

Výsledky 10. soutěže – střelba:

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

  Pustá Polom se neúčastnila.

Závěrečná soutěž v sálové kopané ukonči-
la letošní ročník Vesnických sportovních her. 
Po jednoroční vynucené pauze kvůli problé-
mům v sálovce z roku 2009 proběhla letošní 
soutěž v Dolní Lhotě v duchu fair play -  i přes 
velkou dramatičnost většiny zápasů. Konečné 
výsledky kromě prvního a posledního místa to-
tálně přeházely závěrečnou tabulku Vesnických 
sportovních her. Krásné Pole přeskočilo Velkou 
Polom, Horní Lhota Lhotu Dolní, Pustá Polom 
díky lepším umístěním v jednotlivých soutě-
žích odsunula Plesnou na sedmé místo a Těško-

vice přeskočily Dobroslavice.
Plesnou v sálovce reprezentovalo družstvo 

ve složení Radim Adámek, Tomáš Klos, Jan 
Tvrdý, Marek Vajda, David Radhouský a Ond-
řej Bochňák.. Výsledky byly  velmi vyrovnané,  
Plesná porazila Hlubočec 4:0 a Krásné Pole 2:1, 
prohrála s Pustou Polomí  0:1 a Těškovicemi  
1:2 a ostatní čtyři zápasy remizovala třikrát 0:0 
a jednou 1:1 s Vřesinou. Nakonec díky skóre 
skončila na sedmém místě.

Výsledky 11. soutěže v sálové kopané:

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

  Dobroslavice nehrály.

Celkové umístění obcí v 15. ročníku Ves-
nické olympiády (body v závorce jsou i s dvě-
ma nejhoršími výsledky, které se do celkového 
součtu nepočítají):

 Celkové výsledky 16. ročníku Vesnických 
sportovních her po odečtu dvou nejhorších 
umístění v závorce:

  1.  Vřesina ............................................. 79
10+10+10+(5)+(6)+8+9+8+10+6+8

  2.  Krásné Pole .....................................  66 
6+8+(3)+8+(2)+10+4+6+9+9+6

  3.  Velká Polom .................................... 65 
9+6+(4)+7+(4)+6+10+5+7+10+5

  4.  Horní Lhota ..................................... 64 
(2)+4+8+6+8+(3)+7+9+6+7+9

  5.  Dolní Lhota ..................................... 63 
(0)+7+(2)+9+10+5+2+10+5+8+7

  6.  Pustá Polom ..................................... 54 
3+(2)+6+3+7+9+5+3+8+(0)+10

  7.  Plesná ...............................................  54 
5+(3)+7+10+5+(2)+8+7+4+4+4

  8.  Těškovice ......................................... 42 
4+5+(0)+4+9+4+6+4+(2)+3+3

  9.  Dobroslavice ...................................  40 
7+9+5+(1)+3+7+3+1+3+2+(0)

10.  Hlubočec .......................................... 31 
8+(1)+9+2+1+(0)+1+2+1+5+2

Stávající systém hodnocení umožňuje škrt-
nout dva nejhorší výsledky, takže i když v ab-
solutním součtu byla Plesná lepší o 3 body než 
Pustá Polom, nakonec Pustá Polom Plesnou 
přeskočila, protože při stejném počtu reduko-
vaných bodů měla větší počet lepších umístění 
(Pustá Polom 10, 9, 8, 7 a Plesná 10, 8, 7, 7).

Veškeré výsledky letošního i minulých 
ročníků Vesnických sportovních her najdete  
na www.volny.cz/sokol-plesna.

Příští ročník začne opět na přelomu ledna 
a února plaváním volným způsobem na 100m, 
takže opět hledáme zdatné plavce.

Vladimír Mach

tj soKol Plesná 
- oznámení -

hasiči - oznámení 

VÁNOČNí TuRNAj V SÁLOVé KOPANé

Sokol Plesná pořádá tradiční vánoční turnaj 
v sálové kopané. Prezentace družstev v pondě-
lí 26.12. od 8 hod. do 8,30 hod. startovné 400,- 
Kč za družstvo. Občerstvení zajištěno. Přijďte 
si zahrát v turnaji, kterého se zúčastňují i ně-
kteří ligoví hráči.
-----------------------------------------------------

POZVÁNKA NA PLESy SOKOLA 
PLESNÁ 

Společenský ples Sokola Plesná se usku-
teční v sobotu 11.2.2012 od 19.30. Dět-
ský maškarní bál bude v neděli 12.2.2012 
od 15.00. Obě akce pořádá Sokol Plesná v tě-
locvičně DDM v Plesné.
-----------------------------------------------------

PřÁNí

Sokol Plesná přeje všem občanům 
Plesné krásné prožití vánočních svátků 
a hodně úspěchů a hlavně zdraví v roce 
2012. Při této příležitosti bychom chtěli 

poděkovat všem našim příznivcům 
a sponzorům za celoroční podporu, 

zvláště pak firmám Hruška, 
Briggs & Stratton a Elvac.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Plesná

POZVÁNKA NA PLESy 

Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve 
na tradiční Hasičský ples, který se koná v so-
botu 21.1.2012 od 20 hod. v Domě dětí a mlá-
deže. Dále si Vás dovolujeme pozvat na tradič-
ní Maškarní ples, který proběhne 17.3.2012 
od 20 hodin taktéž v Domě dětí a mládeže.
-----------------------------------------------------

PřÁNí

Vážení spoluobčané, 

jen několik dní nám zbývá do konce roku 
2011. Sbor dobrovolných hasičů v Plesné Vám 
všem děkuje za projevenou důvěru, za účast 
na našich akcích a soutěžích a za poskytnutí 
starého železa při sběru žel. šrotu.

Přejeme Vám hezké prožití svátků vánočních 
a hodně štěstí, zdraví a úspěchu, 

pohodu v novém roce 2012.
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Ilona Kučerová ve spolupráci s PaS de Theatre uvádí

Pavel Helebrand

JESLIČKY
SVATÉHO

FRANTIŠKA
Vánoční rodinné představení

V hlavní roli:

Petr
Sýkora

20.12. 2011 od 18 hod.

26.12. 2011 od 14 hod.

Kostel sv. Václava
v Ostravě

Chcete-li i vy pomoci
sv. Františkovi se stavbou
prvního betléma,
přineste si, prosím, svíčku!

www.vazna-hudba.cz/jeslicky.html
Kontakt: +420 724 258 882 Předprodej vstupenek  www.ticketportal.cz

hlavní partneři: mediální partneři:

Foto: Werner Ullmann

Simona Mrázová
Veronika Holbová
Juraj Čiernik
Roman Vlkovič
Dalibor Hrda
Operní studio NDM
Le voci povere
I fioretti di S. Chiara

Dále účinkují:

Video: YouTube

slovo redaKční rady Plesa
 

Narození:
Srpen:
 Nella Homzová

Září:
 Kateřina Černíková

Říjen:
 Thea Slavíčková
 Elena Smoradová

Listopad:
 Nela Haspeklová

Zemřelí:
Říjen:
 Josef Schwenk
Listopad:
 Jarmila Klásková

Celkový počet obyvatel k 1.12.2011:
 1.374 (669 mužů a 705 žen)

jubilanti 2011 a 2012

Prosinec:
 Milada Kotalová
 Vlastimil Nikel
 Jaroslava Walderová
 Jiří Klos 

Leden:
 Marta Šilerová
 Jiřina Kolářová
 Zdeněk Řezáč
 Ladislav Malyška
 Josef Byrtus
 Miroslav Chrobok
 Martin Coufal

sPolečensKá  KroniKa

Vážení spoluobčané,
Pleso vychází pětkrát do roka, zhruba s dvou-

měsíčním odstupem tak, aby se v něm odrazily 
nejdůležitější události života Plesné v průbě-
hu celého roku. Byli bychom rádi, kdyby sami 
občané více přispívali do Plesa. Budeme proto 
v každém čísle uveřejňovat uzávěrku následu-
jícího vydání Plesa, abyste měli dostatek 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 následujícího čísla Plesa je 
9. února 2012.

trocha vtiPů 
  Přípitek mužů: Na zdraví našich žen a milenek! Aby 

se nikdy nepotkaly!

  Doufám, pane Husárek, že vytančíte i mou ženu. 
Zajisté šéfe, vždyť jsem nepřišel jenom pro zábavu.

Bohumil Lehen

TERMíN uZÁVĚRKy PLESA:

uzávěrka dalšího čísla 
Plesa je 9. února 2012


