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Rada MOb Plesná se sešla celkem pětkrát 
a projednala 40 programových bodů, mezi 
nimi byly zejména:

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

-  jednání k získání finančních prostředků 
na dokončení rekonstrukce mateřské škol-
ky (Rada města následně odsouhlasila 14. 
02.  2,4 mil. Kč);

-  jednání k podání žádosti na nadaci ČEZ 
o příspěvek na výstavbu sportovního hřiště;

-  jednání k získání souhlasu Rady města 
s případným dofinancováním sportovního 
hřiště;

-  okružní křižovatka Žižkov – jednání o dal-
ším postupu ( jednání o zahrnutí do územ-
ního plánu Děhylova a Ostravy);

-  jednání k realizaci tzv. STOP semaforu při 
vjezdu do Plesné od Děhylova;

-  nájmy hrobových míst;
-  pojmenování ulic Na Chmelníku, Spojovací 

a Na Pláňavách;
-  nabídka koncertu Svatováclavského hudeb-

ního festivalu; 
- a další.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

V rámci Ostravy a okolí tato sbírka probí-
hala ve dnech 1. až 14. ledna 2012. Náš měst-
ský obvod, stejně jako v minulých letech, se 
do ní aktivně zapojil. I letos naše občany na-
vštívily čtyři skupinky obětavých koledníků.

První skupinka – paní Zdeňka Schlossarko-

vá, pan Jan Schlossarek a pan Bohumil Lehen.
Druhá skupinka – studenti Marek Čech, 

Ondřej Bochňák, Helena Bochňáková, Barbo-
ra Čechová a Jana Chaloupková.

Třetí skupinka – Lubomír a Jaromíra Mihá-

likovi s dětmi Petrem Laňkou, Katkou Roma-
novou a Silvií Romanovou.

Čtvrtá skupinka – pan Milan Mydlarčík 
s dětmi Davidem Bochňákem a Lucií Mydlar-
číkovou.

V Plesné bylo celkem vykoledováno  
42 746 Kč, což je o 3 387 Kč 
více než v roce 2011. Za celou 
plesenskou farnost (tj. s Dobro-
slavicemi, Děhylovem a Marti-
novem) pak celkem 100 688 Kč, 
tzn. o 3 688 Kč více proti loň-
skému roku.

Za Charitu Ostrava ve spolu-
práci s Charitou sv. Alexandra 
bylo nasbíráno 1 306 343 Kč. 
K čemu budou tyto finanční 
prostředky využity, jsme se 
mohli dočíst v Plesu č. 5 v roce 
2011.

Všem, kteří se jakkoli 
na úspěšné realizaci této zásluž-
né akce podíleli, patří upřímné 
poděkování. Zejména štědrým 
dárcům   a dobrovolníkům-ko-
ledníkům, kteří opět věnovali 
svůj volný čas a ochotně vyšli 

do ulic ve snaze pomoci těm, kdo to nejvíce 
potřebují.

Děkujeme!

Mgr. Marie Kňurová

Co projednávala rada

Tříkrálová sbírka 2012
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mosprávy, kterou si tito lidé demokraticky zvo-
lí. Na tomto místě musím s lítostí konstatovat, 
že z tohoto pohledu je Plesná skutečně na sa-
mém okraji v Ostravě. Několik příkladů.

Město má 23 městských obvodů, Plesná je 
jediný obvod, který například prozatím nepožá-
dal, a tedy ani nedostal žádnou finanční dotaci 
na rozvojové projekty z evropských dotačních 
fondů (zbylá část je vždy hrazena z investič-
ních prostředků města). Že bychom v Plesné 
nic nepotřebovali? Nedostatečná komunikace 
vedení našeho obvodu s vedením města, dokon-
ce i v době, kdy tam působil občan Plesné, je 
myslím jednou z hlavních příčin zpomalení roz-
voje naší obce. Další příklad: před téměř dvěma 
lety byl na území našeho obvodu dostavěn vel-
ký hypermarket Globus. I v jiných okrajových 
městských obvodech byla obdobná střediska 
postavena, Plesná je ale asi jediná, která pro 
svůj rozvoj za to nic nezískala. Je to škoda, bylo 
možné například zcela legálně získat finanční 
zdroje pro výstavbu chodníků. Obdobně by 
bylo možné pokračovat a uvádět další příklady. 
Pokud se nezmění přístup vedení naší obce při 
řešení zásadních problémů, samostatnost sama 
o sobě nám nepomůže, spíše uškodí. 

Domnívám se, že už při zběžné selské analý-
ze je patrné, co je pro Plesnou výhodnější. Pan 
starosta nás tak trochu uvádí do omylů. Ve svém 
úvodníku tvrdí, cituji: „Snad i finančně by byla 
na tom lépe“ (Plesná jako samostatná). Jako sa-
mostatná obec by však platila za 2 linky MHD, 
za osvětlení, za svoz komunálního odpadu, 
včetně tříděného a velkoobjemového odpadu 
a za mnoho dalších položek, které v současnos-
ti hradí město Ostrava. Za těchto podmínek by 
nám „určitě“ zůstalo dostatek prostředků na in-
vestiční rozvoj obce, ať už se jedná o opravu 
školky, výstavbu kanalizace, výstavbu chodní-
ků, nebo ostatní potřebné věci. Možná bychom 
občas dostali nějakou dotaci z kraje, ale těžko 
by se oproti současnosti naše situace zlepšila.

Určitě je mnoho cest, jak pro zlepšení živo-
ta v Plesné získat více finančních prostředků, 
například aktivnější politikou v oblasti daní 
z nemovitostí (bez dopadů na občany), ale do-
mnívám se, že cesta osamostatnění obce tou 
správnou není.

Mirko Jašurek

Kulturní centrum Poruba,	příspěvková	organizace	Opavská	1118,	Ostrava-Poruba

KuLTurní POřAdy nA měSíCE BřEzEn/duBEn 2012 

01.	03.	 Čt	 15.00	 	Tvůrčí	dílna:	Čiperná myška
výroba papírového stojánku na pastelky

01.	03.	 Čt	 17.00	 	Tanja	Askani	(Kovalská):	Žena mezi vlky
přednáška o životě a práci s vlky

04.	03.	Ne	 10.00	 	O skřítkovi, který chtěl zastavit jaro
maňáskové představení Divadélka Smíšek

08.	03.	Čt	 15.00	 	Tvůrčí	dílna:	Veselý zpěváček
výroba ptáčka z dřevěných špachtlí

10.	03.	 So	 09.00	 	Seminář:	Škola karmy	s	astrologem	a	numerologem	
Jaromírem Šrubařem
(diagnostika karmy, karmické kódy, životní úkol)
Termín	uzávěrky:	7. 3. 2012.	Seminář	je	kapacitně	omezen!

11.	03.	 Ne	 10.00	 Jaro je tu!	–	maškarní	bál	s	klaunem	Hopsalínem

Prázdninový program

12.	3.	-	16.	3.			Po - Pá			7.30	–	16.00
Příměstský tábor – Jak se točí film		(pro děti od 7 – 15 let)
Místo	konání:	Centrum	volného	času,	O.	Jeremiáše	v	Ostravě-Porubě
Termín	uzávěrky	přihlášek:	5. 3. 2012

Tvůrčí dílny   10.00	–	12.00
14.	3.	 St	 	 Hurá, na koníčky! - výroba koníka z papíru
15.	3.	 Čt		 	 Velikonoce se blíží	- výroba velikonočních dekorací
Místo	konání:	Kulturní	centrum	Poruba,	Opavská	1118

18.	03.	 Ne	 10.00	 	O slepičce Kdákalce
pohádka v podání Divadelní agentury Křesadlo

21.	03.	 St	 10.30	 	nedopsaný a nedokreslený příběh Vítkovic
beseda s výtvarnicí a kronikářkou Lenkou Kocierzovou 
o industriální architektuře Vítkovic
Akce z cyklu pro seniory „Žijme, Aktivně-buďme duševně fit!“

25.	03.	Ne	 10.00	 	Králíci z klobouku
divadelní představení v podání Divadla Špílberg

31.	03.	 So	 09.00	 	Seminář:	Quilling
tvorba kytiček a ornamentů z proužků papíru
Uzávěrka	přihlášek:	28. 3. 2012
Akce z cyklu pro seniory „Žijme Aktivně, buďme duševně fit!“

Vážení plesenští,
„slovo na konci roku“- úvodník našeho pana 

starosty z posledního čísla Plesa mne vybur-
coval k polemice s jeho názory a myšlenkami 
k problematice osamostatnění Plesné z tzv. 
„velké“ Ostravy.

Úvodem svých úvah chci říci, že i když ne-
jsem plesenský rodák, tak toto místo jsem si 
za více než 10 let, co tu žiji, oblíbil a na jeho 
dalším rozkvětu mi velmi záleží a do jisté míry 
je mně i jedno, jestli jako samostatné obce, nebo 
v rámci města Ostrava. Plesná v tomto směru 
zažila už kdeco, do roku 1976 byla samostat-
ná, před rokem 1945 byla určitou dobu dokonce 

součástí „tisícileté“ velkoněmecké říše. Nikdy 
však nebyla, a je to dáno její geografickou polo-
hou, ve středu, spíše na okraji, ať už v opavském 
okrese, nebo v Ostravě, což byl mimo jiné jeden 
z hlavních důvodů,  proč jsem zde zakotvil. 

Byl jsem přítomen poslednímu zasedání 
našeho zastupitelstva, během něhož se vznesla 
obrovská kritika na vedení města za jeho pří-
stup k Plesné. Zde je nutné podotknout, že jed-
no funkční období jsem ve vedení města rovněž 
působil, jako náměstek primátora. I z hlediska 
této zkušenosti se domnívám, že rozvoj jaké-
hokoliv celku, a tedy i obce je prioritně závislý 
na lidech, kteří tam žijí, a zejména na vedení sa-

Co chceme?
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Vážení spoluobčané,
přestože nejsem zastáncem vzkazů a řeše-

ní problémů prostřednictvím různých článků, 
přistoupil jsem k tomu, abych se vyjádřil k ně-
kterým záležitostem, o nichž píše pisatel v před-
chozím článku, a také abych se postavil za sou-
časné i bývalé vedení obce, také za sebe, za radu, 
za zastupitelstvo, neboť všechny tyto orgány 
tvoří vedení obce a rozhodují o všech důležitých 
materiálních, finančních i organizačních záleži-
tostech.

Nebudu komentovat všechny záležitosti, 
o kterých píše předchozí pisatel, pouze některé. 
Musím se ohradit proti tvrzení pisatele, že „ne-
dostatečná komunikace vedení obvodu směrem 
k vedení města, dokonce i v době, kdy tam pů-
sobil občan Plesné, je myslím jednou z hlavních 
příčin zpomalení rozvoje naší obce“.

V té době (volební období 2002-2006, staros-
ta Ing. Kňura) se vedla intenzivní komunikace 
obvodu s městem –a právě v té době pisatel, ob-
čan Plesné, zastával funkci náměstka primátora. 
A jistě i mnozí tehdejší naši zastupitelé si vzpo-
menou na častá pozvání náměstka na zasedání 
s cílem prosadit zahájení výstavby kanalizace 
v Plesné. Bohužel tolik potřebná výstavba zůsta-
la stále na bodu nula. Taktéž jsem přesvědčen, že 
v Plesné v posledním období nedošlo a nedochá-
zí ke zpomalení rozvoje – ba naopak. Vždyť jen 
za posledních 7 let se v Plesné realizovalo:

- výstavba sportovního hřiště na ul. Hrabek;
-  výstavba cyklistické stezky CH (přes suché 

louky);
-  celková rekonstrukce MŠ s navýšením kapa-

city dětí;
- rekonstrukce středu obce – park;
-  oprava ul. Hrabek, zčásti K. Svobody 

a 26. dubna (stará cesta Žižkov);
- zřízení linky MHD č. 47;
-  částečná rekonstrukce hasičské zbrojnice 

(šatny, vrata…);
- oprava chodníku na ul. Karla Svobody;
-  intenzivní výstavba rodinných domků 

na území MOb (nárůst obyvatel cca o 1/3);
-  množství pořádaných kulturních a sportov-

ních akcí je nevídané.
Za posledních 5,5 let jsme získali na investice 

cca 9,5 miliónů a cca dalších 400 tis. na pořádá-
ní kulturních akcí. A to je myslím dobrý výsle-
dek! Jsem přesvědčen, že tyto aktivity zvyšují 
prestiž a rozvoj obce (obvodu), naopak za jedno 
z nejslabších období rozvoje považuji roky 1980-
1990, kdy Plesná byla součástí obvodu Poruba, 
o slabých „finančních tocích“ do Plesné v této 
době jistě ví i pisatel, který byl v tomto období  
členem ObNV Ostrava - Poruba.

Ano, dávám za pravdu pisateli, že Plesná 
v posledním období nezískala žádnou finanční 
dotaci z evropských fondů, ovšem nejsme zda-
leka jediní, jak uvádí! Zde bychom se však měli 
podívat, proč tomu tak je. Ne vždy jsou vypsány 
výzvy na opravdu potřebné záležitosti! Větši-
na z nich je pro naše podmínky nepoužitelná.  
Protože jsme součástí města, nemůžeme čerpat 
z tzv. „ROP“ - program obnovy venkova - jak 
čerpají okolní a jiné obce. Lze to pouze z pro-

gramu pro město, muselo by to však být sou-
částí tzv. integrovaného plánu rozvoje města. 
Samostatně na obnovu školky takový program 
vyhlášen nebyl – pouze v souvislosti se školou, 
a tu tady (bohužel) nemáme! A chceme zde snad 
stavět nový kulturní dům, sportovní halu nebo 
školu?

Také není pravda, že Globus Plesné ničím 
nepřispěl (např. peníze na výstavbu chodníků). 
Globus na své náklady vystavěl silnici, tzv. 
„Spojovací“ ( za Globusem ), což byl požadavek 
Plesné, aby se pro řidiče našlo řešení vyhnu-
tí se nebezpečnému výjezdu z ul. K. Svobody 
na Opavskou. Globus tuto komunikaci v žádném 
případě v celé délce pro svou činnost nepotřebo-
val a nepotřebuje! Navíc Globus trvale obvodu 
přispívá na kulturní, společenské a sportovní 
akce (cca 20 000,- Kč ročně).

A jsme u poslední záležitosti, tzv. „samo-
statnosti“. Zde pisatel píše „ že starosta nás tak 
trochu uvádí do omylů“. Neuvádím! Jen jsem 
napsal, že „je to myšlenka, nápad…“, pouze jako 
obranný reflex proti avizovanému slučování ob-
vodů městem. Pokud by se tohle mohlo stát ak-
tuálním, musí proběhnout řádná analýza s jasný-
mi pro a proti. Protože nejsou jen výdaje, o nichž  
píše pisatel, ale např. i příjmy z tzv. rozpočtové-
ho určení daní (cca. 10 – 12 mil. Kč), ty by byly 
mnohem vyšší, než nám dnes poskytuje město! 
A samozřejmě i další příjmy, ale jistě i výdaje.

Případná samostatnost obvodu má i jiné 
aspekty – především mnohem větší samostat-
nost v různých oblastech - v tvorbě a uplatnění 
územního plánu, v prodeji pozemků (dnes od-
vádíme ½ prodejní ceny městu), ve správě daní 
aj. Ve stávajícím systému veškeré důležité zále-
žitosti procházejí projednáním a schválením za-
stupitelstvem města.

Není prostor poskytnout v krátkém článku 
všechny potřebné informace. Navíc, když ještě 
nejsou známy všechny důležité okolnosti a vů-
bec se neví, zda k tomu dojde. Snad jen tolik, že 
některé další obvody tuto možnost také prověřují 
a jejich závěry jsou v této fázi pro samostatnost.

Ale já zde nechci „horovat“ ani pro, ani proti, 
jen zde zvažuji různé alternativy v tom duchu,  
jak se konec konců o nich diskutovalo i na zase-
dání našeho zastupitelstva. Mohu vás však ubez-
pečit a ujistit, že případné osamostatnění Plesné 
by bylo možné pouze na základě místního refe-
renda, tzn. že o tomto kroku nerozhodují žádná 
politická uskupení, žádné zastupitelstvo, rada či 
starosta, ale rozhodují výhradně občané svým 
„ano“, nebo „ne“. Zatím však jsou tyto úvahy 
předčasné.

Ale již dosti odpovědí, dosti úvah. Bylo by 
určitě lépe nevést tyto polemiky v informačním 
zpravodaji. Považoval jsem však za nutné „ nalít 
čistého vína“ do témat plných polopravd a ne-
přesností. Snad Pleso i nadále zůstane místem 
pro informace, pro seriózní informace o tom, co 
se děje, co se dělo a co se připravuje.

S pozdravem

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Co chceme – odpověď

Kulturní centrum 
Poruba připravilo i v le-
tošním roce speciální 
nabídku pořadů, které 
jsou určeny především 

návštěvníkům z řad seniorů. Tyto pořady re-
alizujeme v rámci projektu „Žijme aktivně – 
buďme duševně fit!“. V březnu se můžete těšit 
na tyto akce.

Ve  středu  21.  března  v  10.30  hodin se 
uskuteční beseda o zajímavé a neobyčejné ar-
chitektuře Vítkovic. Nedopsaný  a  nedokres-
lený  příběh tohoto industriálního městského 

obvodu připomene svým vyprávěním a kres-
bami výtvarnice a kronikářka Vítkovic Lenka 
Kocierzová.

Další nabídkou pro seniory je rukodělný se-
minář, na kterém se návštěvníci naučí vyrábět 
působivé ozdoby z proužků papírů technikou 
zvanou Quilling. Seminář se uskuteční v sobo-
tu 31. března v 9.00 hodin a přihlásit se na něj 
můžete do 18. března.

Vstup na tyto akce je pro seniory zdarma.

Kulturní centrum Poruba

Programová 
nabídka pro seniory

Lenka Kocierzová (ostravská grafička, výtvarnice, 
ilustrátorka, kronikářka a průvodkyně po Vítkovicích).

Ryba vytvořená působivou technikou quilling. 
Namotané, stočené a k sobě nalepené proužky vy-
tvoří ornamenty vhodné především k dekoraci přání, 
ale i k vytváření obrázků a ozdob.
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Už se stalo takřka folklorem hovořit o splaš-
kové kanalizaci v Plesné. Občas se objeví někdo 
z města, OVAKu či zeměměřič, aby se mezi sou-
sedy poptal, kdo chce kde mít vývod, a pak je 
zase pár let ticho po pěšině. Pozemek v Plesné 
jsme kupovali před 14 lety, bydlíme tu třináctý 
rok. Už tehdy nám byla splašková kanalizace sli-
bována, magistrátem i vedením obce. Dokonce 
nám při stavbě domu zakázali pořízení domácí 
čistírny odpadních vod. V odůvodnění byl prá-
vě odkaz na projektovanou kanalizaci, která se 
bude každou chvíli stavět, protože Ostrava dala 
velké peníze do čističky odpadních vod v Přívo-
ze, takže na ni chce napojit maximum domácnos-
tí. Argument pochopitelný, logický, jen kdyby 
kanalizace i dnes stále nekončila dvě ulice nad 
námi.

Zatímco magistrát léty přešel v rétorice k vý-
rokům "až nám projekt zadotuje EU, pak kana-
lizace bude", v Plesné to byl evergreen v kaž-
dých komunálních volbách. Ono to ale nebylo 
průchodné jen kvůli penězům. Ty se v případě 
jiných obcí zázračně našly. Důvod byl i politic-
ký, jak nám názorně vysvětlil na posledním za-
stupitelstvu investiční náměstek primátora. Pan 
náměstek to nazval kulantně - kdo si více vyřve, 
více dostane. Je však otázka, zda by nám i v čele 
obvodu kdokoli pomohl. Svého času byl občan 
Plesné náměstkem primátora a také jsme se ka-
nalizace nedočkali.

 Co tedy dále s kanalizací v Plesné, s obtěžo-

váním sousedů zápachem ze splaškových vod?  
Výhružné či mravokárné články v Plesu či do-
pisy celým částem obvodu (naposledy celému 
Žižkovu) nejsou řešením. Pokud bychom všichni 
začali u sebe a pozývali pravidelně 1x měsíčně 
na svou žumpu či septik fekální vůz, prostředí 
v Plesné bychom si dle mého ještě více zhoršili. 
Plesná má přes 400 domů, zhruba 100 jich je na-
pojeno na splaškovou kanalizaci (Hrabek a hor-
ní konec naproti Martinovu). Ve 21 pracovních 
dnech by Plesnou navštívilo 300 fekálních vozů, 
tedy přes 14 denně. Hodinku až dvě by postály, 
čerpaly, naftový motor by řval, výfukové plyny 
a splašky by smrděly až hrůza. A následná fak-
tura na 2-3 tisíce pro každou domácnost by byla 
jen příslovečnou tečkou. Žádná radostná vyhlíd-
ka, že? A to pominu zimní období, kdy dostat 
se na některá místa v obvodu osobním autem je 
problém, u popelářů skoro zázrak. Fekální vůz 
by nebyl výjimkou.

 Podle posledních zpráv už začali úředníci 
povolovat i domácí čistírny odpadních vod. To 
je ovšem běh na dlouhou trať s nejistým vý-
sledkem. Také se můžete dozvědět, že dešťová 
kanalizace před Vaším domem, kterou používá 
celá obec, je postavena před lety v Akci Z a není 
ve výkresech! Tudíž právně neexistuje a Vy ne-
máte kam vyčištěnou vodu vypouštět. Úřady 
v tom mají jasno a povolení nevydají.

 Přitom řešení existuje relativně snadné a lev-
né. Když už máme přepady na žumpách a septi-

ky, z nichž jednou za dlouhý čas necháme odvézt 
jen to husté, můžeme to ostatní neutralizovat. 
Na trhu existuje bezpočet tabletek a prášků, 
které je možno vhazovat jednou za čas do WC 
či přímo do septiku, které to umožňují. Vodu 
nevyčistí, ale bakterie v nich obsažené odstraní 
zápach a sežerou většinu toho hustého. Výsled-
kem je mléčně zbarvená voda bez zápachu. Prá-
šek do septiku, dodávaný bio prodejnami, stojí 
na první měsíc třeba 80,- Kč (na 8 kubíků), v dal-
ších měsících postačí 1/3 dávky. Tablety, které 
se házejí každý týden do WC a jen splachují, 
jsou zhruba za 12 korun kus. A koupíte je běžně 
v drogerii, třeba televizí propagovaný WC NET 
aktivátor septiků. Chce to ale současně nepouží-
vat při úklidu antibakteriální přípravky s obsa-
hem chloru (Savo, Domestos, závěsné gely... atd).  
K dostání jsou i ekologické prostředky na čištění 
WC, umyvadel, praní a náplně do myček, které 
užitečné bakterie v žumpě a septiku nezabíjejí. 
A cenově vyjdou podobně.

Je přece velký rozdíl, zda vytéká na ulici 
nepáchnoucí bílá voda, nebo rovnou obsah WC 
po spláchnutí.

Radovan Burkovič

Výše  uvedený  článek  je  názorem  autora, 
není  názorem  redakce  a  není  v  souladu 
s  platnou  legislativou,  tzn.  je  v  rozpo-
ru  zejména  se  zákonem  č.  254/2001  Sb. 
O vodách, v platném znění.

Žumpy a septiky v Plesné?
zápach i obtěžování sousedů jsou naprosto zbytečné.

z redakce Plesa
Redakce Plesa má radost, že Pleso naši občané čtou, o čemž svědčí i to, že 

jsme dostali báseň žáka Filipa Drábera Jarní píseň. Uveřejňujeme ji, možná nám 
krásná oslava jara opravdu jaro již přivolá. A rádi uvítáme další příspěvky mla-
dých čtenářů.

Jaro přišlo, Zima ví, 
kam zmizela, nepoví. 
Včely míjí žlutý květ, 
otvírá se nový svět.

Krásná vajíčka slípky dají, 
pak se ženy polévají. 
Lásky symbol, měsíc Máj, 
májka stojí, krášlí kraj.

Léto s teplem přijdou sem, 
do rybníku naskáčem. 
V paměti však utkví nám, 
jarní doba a čas sám.

Filip Dráber  (12 let)
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TJ Sokol Plesná 

17. ročník Vesnických sportovních her celoroční soutěž obcí

Vánoční turnaj 
v badmintonu

Již sedmnáctý ročník zahájila jako každo-
ročně soutěž v plavání na 100m volný způsob, 
kterou uspořádalo Krásné Pole v sobotu 28. 1. 
v bazénu v Hrabůvce. Z deseti obcí přihláše-
ných do letošního ročníku VSH se zúčastnilo 
devět, nestartovala Pustá Polom. Plesnou re-

prezentovalo družstvo složené z Luboše Mihá-
lika (celkově 7. s časem 1:14,2), Libora Hrdiny 
(15.), Dušana Rosypala (20.), Jana Jeřábka (28.) 
a náhradníka Mirka Hrdiny. Celkově Plesná 
skončila na krásném pátém místě, což je zatím 
nejlepší umístění za celou dobu, co se Plesná 
účastní Vesnických sportovních her. Celkově 
vyhrál Petr Marek z Krásného Pole (čas 1:05,6) 
a v družstvech Dobroslavice.

Výsledky soutěže v plavání:
  1. Dobroslavice
  2. Vřesina
  3. Krásné Pole
  4. Velká Polom
  5. Plesná
  6. Hlubočec
  7. Těškovice

  8. Horní Lhota
  9. Dolní Lhota

Další soutěží budou dráhové kuželky v Dob-
roslavicích. Jestliže si myslíte, že Vám dráhové 
kuželky jdou a máte zájem reprezentovat Ples-
nou, můžete se přihlásit u Jaromíra Luzara (tel. 
732 868 033).

Propozice všech soutěží letošního ročníku 
Vesnických sportovních her najdete na www.
plesna.cz, odkaz „Informační rozcestník ->or-
ganizace a spolky ->TJ Sokol Plesná“. Veškeré 
výsledky všech ročníků Vesnických sportov-
ních her najdete na www.volny.cz/sokol-plesna. 
Zájemci o účast v některé soutěži VSH se mo-
hou hlásit u Zbyška Ciompy (tel. 602 505 685) 
nebo Vladimíra Macha (tel. 608 979 425).

Vladimír Mach

26. ročníku turnaje v badmintonu, který 
uspořádal dne 25.12.2011 TJ Sokol Plesná se 
zúčastnilo 13 hráčů a 4 hráčky z  oddílů  BK 
ASK Kopřivnice, VŠB Ostrava, TJ Sokol Klím-
kovice, TJ Orlová - Lutyně a TJ Sokol Plesná. 
Kateřina Tomalová, současně třetí hráčka ce-
lostátního průběžného žebříčku Českého Bad-
mintonového, opět požádala o start v kategorii 
muži a nevedla si špatně, po úporných bojích 
se umístila na krásném třetím místě. Hrálo se  
švýcarským systémem na čtyři kola, ze které-

ho postoupili čtyři nejlepší do dalších vyřazo-
vacích zápasů. Turnaj po sedmé v řadě vyhrál 
Jan Benbenek,  dokázal se na tento turnaj dobře 
připravit a včas vyladit formu. Honza má dlou-
hodobě zdravotní problémy s kolenem, byl jsem 
docela překvapen a rád, že koleno fyzickou 
zátěž tohoto náročného turnaje vydrželo. Přeji 
Honzovi, aby se mu  dařilo i na turnajích celo-

Čtyři nejlepší badmintonisté v mužské kategorii 
jsou (zleva) Jan Benbenek, Václav Benbenek, 
Kateřina Tomalová a Michal Nešetřil.

pokračování na straně 6 
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zájezd na lyže 2012
Ve dnech 21. – 22. ledna 2012 

TJ Sokol Plesná uskutečnil tra-
diční zájezd na lyže do Maleno-
vic v Beskydech na chatu Poma. 
Zájezdu se zúčastnilo 55 nad-

šenců zimních sportů, z toho 17 dětí. Na roz-
díl od roku 2011, kdy panovaly obavy, že sníh 
na horách roztaje, letos jsem měl starosti opač-
né. Sníh na sjezdovku v Malenovicích nenapa-
dal a sněžná děla nebylo možné použít, proto-
že nebyl mráz. Když jsem se podíval 5. ledna 
na webovou kameru u sjezdovky, žádný sníh 
tam nebyl, jen zelený pažit jako u mě na zahrád-
ce. Předpověd počasí byla ale nakonec příznivá 
a také se vyplnila, týden před odjezdem na lyže 
napadalo tolik sněhu, že jsme měli problémy 
s příjezdem a zaparkováním pod chatou. Cesta 
z Malenovic k hotelu Petr Bezruč byla nedosta-
tečně posypaná, výběrčí parkovného u nedo-
statečně odhrnutého parkoviště vesele vybíral 
poplatek za parkování, pesimisticky radil, co by 
se mělo udělat, a vymlouval se na nezodpověd-
ného traktoristu, který parkoviště neodhrnul. 
Výjezdu k hotelu Bezruč bránil odstavený lin-
kový autobus, a tak nebylo kde zaparkovat a ani 
otočit autobus. Byla to hororová situace a řidič 
se zpotil, když při couvání zjistil, že autobus při 
brzdění jede jako saně a nedá se zastavit. Vše 
naštěstí dobře dopadlo, vykládání lyží a bato-
hů z autobusu u závěje bylo komplikované, ale 
řetěz podávajících vše vyřešil. Problémy měli 
i účastníci, kteří jeli auty a dostali se do fronty 
asi 40 aut, která se nemohla po zastavení znovu 
do kopce rozjet. Po nepříjemném zážitku a ná-
ročném výstupu k chatě Poma jsme se ubytovali 
a vydali se prověřit lyžařské podmínky na svah. 
Teplota kolem nuly, žádné fronty a výborně 
upravený svah vytvořily skvělé podmínky pro 
lyžování. 

Večerní posezení v restauraci 
se protáhlo a vydařilo. Nepama-
tuji, kdy jsem zažil tolik švandy 
a smíchu. Ráno po snídani od 9 
hod. opět na svah a lyžování 
na čerstvě napadaném sněhu ne-
mělo chybu. Od 10 hodin proběhly 
lyžařské závody.  Postavením tratě 
jsem pověřil Radima Barče, který 
si přivezl akuvrtačku na vrtání děr 
pro slalomové tyče a zodpovědně 
vytyčil rychlou trať, za kterou 
dostal od závodníků pochvalu. 
Závodníci se snažili a do závodu 
dávali úplně všechno. Závodu se 
také zúčastnili starosta Sokola 
Petr Walder a místostarosta Vla-
dimír Sobek, vedli si dobře, je 
vidět, že pravidelně jezdí lyžo-
vat do Alp. Po obědě jsme u sva-
hu provedli vyhodnocení všech 
účastníků závodu s předáním 
sladkostí a drobných cen, které 
dodala firma ELVAC.

Výsledky - Lyže:
Dívky do 5 let

1. místo: René Cihlářová 
Chlapci do 10 let
1. místo: Jan Poruba
Dívky do 13 let
1. místo: Nikol Kašparová
Chlapci do 13 let
1. místo: David Cihlář
Dívky do 15 let
1. místo: Adéla Baroncová 
Dívky do 20 let
1. místo: Sabina Barčová
2. místo: Linda Smejkalová
Chlapci do 20 let
1. místo: Michal Veist
2. místo: Lukáš Rycka
3. místo: Tomáš Kašný
Muži do 30 let
1. místo: Ondřej Urbánek
Ženy do 40 let
1. místo: Denisa Barčová
2. místo: Hana Pastvičková
3. místo: Denisa Cihlářová
Muži do 40 let
1. místo: Zbyněk Holaník
2. místo: René Cihlář
Ženy do 50 let
1. místo: Martina Šeděnková
2. místo: Martina Tornarová
3. místo: Blanka Stříbná
Muži do 50 let
1. místo: Radim Barč
2. místo: Milan Šeděnka
3. místo: Ondra Mikluš

Vánoční...
pokračování ze strany 5 

státní úrovně a dosahoval co nejlepších výsled-
ků. V kategorii žen zvítězila Renata Hánová 
z VŠB Ostrava.
Umístění v kat. muži:
1. místo: Jan Benbenek  TJ Sokol Plesná
2. místo: Václav Benbenek  TJ Orlová - Lutyně
3. místo: Kateřina Tomalová  TJ Sokol Klimkovice
3. místo: Michal Nešetřil  TJ Sokol Klimkovice

Umístění v kat.ženy:
1. místo: Renata Hánová  VŠB Ostrava
2. místo: Jiřina Jurčíková  TJ Orlová - Lutyně
3. místo: Eliška Hlavinková  VŠB Ostrava

Hráči a hráčky na 1. – 3. místě obdrželi di-
plomy a balíčky. Účastníci se tradičně rozlou-
čili se sezónou 2011 posezením u stromečku 
a radovali se z veselých dárečků, které jsme pod 
stromečkem našli. Ježíškovi děkujeme.

Václav Chyla

Tři nejlepší badmintonistky v ženské kategorii jsou 
(zleva) Renata Hanáková, Jiřina Jurčíková a Eliška 
Hlavinková.

pokračování na straně 7 
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Muži nad 50 let
1. místo: Svaťa Gloger
2. místo: Petr Walder
3. místo: Vladimír Sobek

Výsledky - Snowboard:
Dívky do 20 let
1. místo: Radka Honyzsová
2. místo: Karolína Chylová 

Absolutně  nejrychlejší  čas 
16,53 vteřin v  kategorii chlapci, 
muži dosáhl Radim Barč, v kate-
gorii dívky-ženy byla nejrychlej-
ší  Sabina Barčová  s  časem 17,73 
vteřin.

Po obědě, vyhodnocení závodu 
a společném vyfocení jsme rychle 
vyklidili pokoje a ti, kteří už měli 
lyžování dost, vyrazili na procház-
ku k „Veličkům“, a komu bylo líto 
opustit  skvělé podmínky na svahu, 
si to užívali do odjezdu autobusu.

V 16:30 hod. jsme se všichni 
sešli u autobusu na parkovišti a vy-
razili domů unavení, ale spokojení.

Lyžování se Sokolem se nám 
opět vydařilo. Nazdar

Václav ChylaÚčastníci lyžařského zájezdu TJ Sokol Plesná.

zájezd...
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Mateřská škola vstoupila do roku 2012 vel-
kou změnou. Od  ledna zahájila provoz nová 
třída pro dvanáct dětí, měli proto všichni plné 
ruce práce. Situaci nám poněkud ztížilo, že část 
dětí jezdila hned první lednový týden na ly-
žařský kurz Usměvavé lyžování. Počasí zim-
ním sportům vůbec nepřálo, ale lyžařský areál 
Vaňkův kopec byl zasněžen a tým instruktorů 
připraven.

Všech jedenáct malých adeptů lyžování  
statečně překonávalo překážky v podobě nepo-

slušných lyží, těžkého sněhu a jeden den dokon-
ce deště. Na konci týdne jsme mohli sledovat 
jejich nově získané dovednosti při závodech. 
Děti ukázaly, že jim nedělá problém sjíždět 
mírný kopec  a někteří i obratně kličkovali mezi 
slalomovými brankami. Za vytrvalost a odvahu 
získali všichni diplom a sladkou medaili.

Po skončení kurzu jsme se mohli naplno 
věnovat práci v rozšířené mateřské škole. Při-
cházely nové děti a díky péči všech zaměstnan-
ců byly překonávány adaptační problémy dětí. 

Konečně se také přihlásila správná zima se sně-
hem, děti tedy mohly využívat svah na školní 
zahradě.

Začátkem února nás navštívilo maňáskové 
divadlo s pohádkami Hrnečku, vař, Zlatá rybka 
a O Smolíčkovi. Dětem se představení velmi lí-
bilo, mohly si i zazpívat známé písničky a svým 
chováním dokázaly, že se příště můžeme vydat 
do loutkového divadla v Ostravě. Už v březnu 
pojedeme na představení  Víla Amálka.

No a pak už se můžeme těšit na jaro, na vy-
cházky do krásného okolí Plesné, na turistické 
výlety a poznávání světa kolem nás. Těšíme se 
na další společné zážitky a přejeme dětem i je-
jich rodičům hodně radosti.

Vladimíra Macečková, 
ředitelka školky

mateřská škola
Kdy jindy než teď 

- a kam jinam než 
na ples?!!!

Každá žena, jež 
ráda chodí na plesy, 
mi dá za pravdu, že 
kromě nádherných 
šatů, bot a účesu jí 
nesmí chybět krásně 
nalíčená tvář.

Plesové líčení se 
řadí do líčení na večer, které je odlišné od líčení 
denního svou intenzitou, protože k prezentaci 
vaší krásy je použito umělé osvětlení.

Plesové líčení může být výjimečné a úpl-
ně jiné, než jste zvyklé, anebo bude vycházet 
z vaší naprosté přirozenosti, ovšem barvám se 
přidá na intenzitě.

Velmi důležitý je výběr makeupu. Musí 
perfektně vyhovovat požadavkům a typu vaší 
pokožky obličeje. Barva makeupu by měla být 
shodná s barvou vaší pleti, ať nevzniká přecho-
dový rozdíl mezi barvou obličeje a dekoltu.

Vámi zvolený makeupový podklad naná-

šejte vždy pečlivě, nejlépe speciálním štětcem 
na makeup. Pokud máte pocit, že je vaše pleť 
barevně či povrchově nerovnoměrná, naneste 
pod makeup projasňující bázi. Prosvětlujícím 
korektorem pak naličte všechna tmavší místa  
v obličeji, hlavně kruhy pod očima.

Pokud jste typ pro výrazné líčení očí, pak 
budete určitě "in" s precizní černou nebo třpy-
tivou oční linkou. K dominantnímu líčení očí 
zharmonizuje celkový dojem již barevně jem-
nější líčení rtů. 

Ovšem pokud chcete být v trendu, tak si na-
ličte rty velmi výraznou červenou rtěnkou nebo 
leskem, přičemž oči zvýrazněte jen jemně. Pro 
dlouhotrvající efekt nalíčených rtů si naneste 
nejdříve na rty jemný tekutý korektor, pak kon-
turovací tužkou v barvě rtěnky rty pečlivě vy-
kreslete a štětečkem naneste na rty svou rtěnku 
nebo lesk. 

Jemným zapracováním růže na tváře v ob-
lasti lícních kostí zakončete dokonalý plesový 
makeup.

Leni Gavlas,  
www.art-image.cz

Čistota našeho obvodu je jednou z našich pri-
orit, proto i letos budou v průběhu roku několi-
krát (5x) přistaveny kontejnery na velkoobjemo-
vý odpad. Budou vždy přistaveny na obvyklých 
místech v níže uvedených termínech. 

Také kontejner na nebezpečný odpad bude 
přistaven dvakrát, vždy u hasičské zbrojnice. 
Prosím,  abyste v hojné míře všechny tyto na-
bízené možnosti využili. Pokud jsou kontejne-
ry plné, můžete odpad umístit vedle, bude jistě 
odvezen. Jen Vás žádám, abyste zde nevozili 
odpad, jako je stavební suť, eternit, sklo, stará 
okna apod. Tento odpad do kontejnerů rozhodně 
nepatří! 

V této souvislosti je třeba také uvést, že i le-
tos počítáme s umístěním kontejnerů na trávu. 
Nádoby budou opět na obvyklých čtyřech mís-
tech. Nebudeme je umisťovat blíže k obydlím, 
neboť tráva nepříjemně páchne, takže v blíz-

kosti domů je nelze umístit. Znovu chci upozor-
nit, že do těchto kontejnerů nepatří nic jiného 
než tráva, listí, zbytky ovoce, drobné větvičky. 
Udělejme prosím společně Plesnou čistější!

 Termíny přistavení kontejnerů 
na obvyklých místech:
přistavení odvoz  ráno
15. březen  16.  březen 
17. květen  18. květen
6. září  7. září
23. říjen  24. říjen
7. listopad  8. listopad

Kontejnery  na  nebezpečný  odpad budou 
přistaveny před hasičskou zbrojnicí v termínech 
15. a 16. března a 6. a 7. září vždy v době  9.00 
– 17.00 hod.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Plesová sezóna v plné kráse

Čistota na území Plesné
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městská policie zve na další 
bezplatný kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava po-
řádá i v roce 2012 sérii kurzů 
pro veřejnost v rámci projek-
tu Bezpečnější Ostrava. Další 
nejbližší se koná dne 29. února 
2011  od  16:00  hodin. Místem 

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

Ústředním tématem setkání s občany bude 
prevence viktimizace, tedy jak se nestát obětí 
trestného činu, a seznámení s činností poradny 
pro oběti trestných činů probační a mediační 
služby. Samozřejmě nebude chybět oblíbená 
sebeobrana. A i tentokrát bude připraven dět-
ský koutek pro děti účastníků kurzu.

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

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 
599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo pro-
střednictvím elektronické pošty na adrese 
info@ mpostrava.cz.

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

městská policie zve na další 
bezplatný kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z le-
tošních bezplatných kurzů, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná 
se ve středu 28. března 2011 od 16:00 hodin. 
Místem konání bude budova na ul. Hlubinské 
6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství měst-
ské policie).

Ústředním tématem setkání s občany bude 
bezpečné nakládání s penězi - zásady bezpeč-
ného chování a nakládání s platební kartou, 
čeho se vyvarovat při sjednávání půjček či po-
jištění apod.

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebe-
obrana. A i tentokrát bude připraven dětský 
koutek pro děti účastníků kurzu. 

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

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 
599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo pro-
střednictvím elektronické pošty na adrese 
info@ mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na kurz přihlašo-
vat. Těšíme se na všechny zájemce z řad ve-
řejnosti.

městská policieKuzma klepe na dveře
Klára a zlatý retrívr Ben, 

Katka a bígl Roky, Antonie 
a čivava Endy, Dominik 
a německý boxer Axa a dal-
ších několik desítek ostrav-
ských dětí mají úspěšně 

za sebou oblíbený kurz KUZMA čili Kurz zod-
povědného majitele městského psa.

Kurz již čtvrtým rokem budou pořádat os-
travští policisté v policejním areálu Ostrava 
Hulváky ve dvou bězích. První od 18. dubna 
2012 do  27.  června  2012 a druhý  od  5.  září 
2012 do 31. října 2012 v době od 15:30 hod. 
do 17:00 hod. Kurz je zdarma přístupný všem 
mladým psovodům ve věku od 12 do 18 let, kte-
ří se potýkají s neposlušností svých čtyřnohých 
mazlíčků.

Kuzma si neklade za cíl jakkoli suplovat čin-
nost kynologických klubů, jichž na území měs-
ta Ostravy působí několik.  Úkolem kurzu bude 
naučit majitele psa porozumět psychice svého 
zvířete. Na tomto základě pak dovést tento 
„tým“ k souhře, vedoucí ke spolehlivé ovlada-
telnosti psa v běžném městském provozu. Dále 
ke schopnosti předvídat reakce zvířete v nej-
různějších denních situacích a dokázat na ně 
adekvátně reagovat. Absolvent kurzu by se měl 
profilovat jako „pejskař“, který:

-  si plně uvědomuje zodpovědnost za svého 
psa;

- chová se ohleduplně ke svému okolí;
-  je schopen samostatně hledat řešení vznika-

jících problémových prvků v chování svého 
psa (tímto předcházet konfliktním situacím).

Bonusem pro mladé psovody bude exkurze 
na pracovišti pachové identifikace. Každý kurz 
je ukončen přezkoušením jednotlivých frekven-
tantů a jejich psů. V případě vyhovění stanove-
ným podmínkám je účastníkům předán certi-
fikát absolventa. Pro nejúspěšnější se naskytne 
možnost předvést své „umění se psem“ společ-
ně na ukázkách služebních kynologů. 
Z  důvodu  individuálního  přístupu  je  ka-

pacita kurzu omezena. Zkušeným kynologům 
z řad policistů jsou velice nápomocni i asistenti 
- absolventi z minulých kurzů. Rodiče si tímto 
způsobem mohou otestovat i to, zda jejich dítko 
má trvalý zájem o kynologii. Ve všech kurzech 
se vždy sešla skvělá parta dětí. Svůj volný čas 
tráví nejen na cvičáku, ale i na společných vý-
letech či různých akcích. Účastníci si ze své 
iniciativy vytvořili vlastní webové stránky 
www.kuzma.wbs.cz, na kterých pravidelně 
diskutují, domlouvají si akce mimo Kuzmu, ale 
i řádně zapisují dění z jednotlivých lekcí.
Řádně  vyplněnou  přihlášku, která je do-

stupná na www.policie.cz/docDetail.aspx?doci-
d=21743456&docType=ART, zasílejte nejpozdě-
ji do 28. března 2012 na adresu:
Policie České republiky
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
Městské ředitelství policie Ostrava
30. dubna 24, Ostrava
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  Přijde kovboj do baru. Uvidí na pultě kolo emen-
tálu. Vykulí oči a povídá: „A jéje, tady se pořádně 
střílelo“!
  Do baru přijde kovboj. „Dejte mi deset litrů rumu 

pro mého koně.“ „A co vám“, ptá se barman. 
„Mně nic, já řídím.“

nABízím SVé SLuŽBy:
 Zahradnické práce v okolí domu, chalup i chat 
 Opravy a rekonstrukce v domácností
 Dopravní a přepravní služby nákladní dodávkou  Citroen Berlingo
  Hlídání, zabezpečení, ošetřování osob i objektů - zajištění 

programu ve volném čase 
 Drobné elektroinstalační a IT práce včetně výuky základů PC

info na adrese:   zdrálek Václav     Alšovo nám. 694/1, Ostrava-Poruba 708 00 
tel: 605 944 590   email: wenzel.z@seznam.cz
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SPOLEČEnSKÁ KrOnIKA

VTIPy

Vážení spoluobčané,
Pleso vychází pětkrát do roka, zhruba 

s dvouměsíčním odstupem tak, aby se v něm 
odrazily nejdůležitější události života Plesné 
v průběhu celého roku. Byli bychom rádi, kdy-
by sami občané více přispívali do Plesa. Bude-
me proto v každém čísle uveřejňovat uzávěrku 
následujícího vydání Plesa, abyste měli dosta-
tek času na případné zaslání vašich příspěvků.

Příspěvky můžete zasílat na tyto elektronické 
adresy:

hrdinovi@seznam.cz 
Peterek.Petr@volny.cz 

sdi@petrsynek.cz 
posta@plesna.ostrava.cz

nebo poštou na adresy:
Šárka Hrdinová, ul. 26.dubna 208
Petr Peterek, Pěkná 173
Petr Synek, Karla Svobody 183
(Hasičská zbrojnice)
Zdeněk Kubín, Na Milířích 571

nebo je můžete také donést na Úřad městského 
obvodu.
Uzávěrka dalšího čísla Plesa je 5. dubna 2012.

Čištění komínů
WR KOMINICTVÍ ve spolupráci s Úřadem 

Mob Plesná nabízí HROMADNÉ  ČIŠTĚNÍ 
a kontrolu komínů v souladu s nařízením vlády 
č. 91/2010 Sb. Oproti individuální objednávce je 
celková cena nižší, konkrétně:

-  vystavení kontrolní zprávy (u plynu i pev-
ných paliv) – 1 průduch za 400,- Kč;

-  čištění za 200,- Kč za průduch.
V případě více než jednoho průduchu se 

cena kontrolní zprávy snižuje na Kč 300,- 
a cena za čištění 1 průduchu na 150,- Kč.

Pokud máte zájem o nabízené služby v této 
hromadné akci, sdělte svůj zájem a Vaše tele-
fonní číslo úřadu městského obvodu, konkrét-
ně na tel. 599 427 104, 606 664 662, a nejlépe 
e-mailem na adresu: hradkova@plesna.ostrava.
cz. Takto učiňte do 2. března 2012. Úřad předá 
Váš kontakt kominictví, které se s Vámi spojí 
a dohodne vhodný termín.

Vývoz žump
Vyvezení žumpy mohou občané sjednat 

na těchto místech:
- OVAK, a.s., tel. 597 475 411
- www.nadno.cz, tel.  603 883 443

Poplatek ze psů pro rok 
2012

Žádáme majitele psů v Plesné, aby včas uhra-
dili místní poplatek ze psů, tj. do 31. 3. 2012. 
Jeho výše zůstala stejná jako v předešlých le-
tech: 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 2712411 xxx (za xxx doplňte 
číslo popisné domu majitele psa, např. číslo po-
pisné 54 se uvede 054).

Za včasné zaplacení místního poplatku 
ze psů předem děkujeme. Nezaplacení poplatku 
ve stanovené lhůtě budeme řešit vydáním pla-
tebního výměru až s trojnásobným sazby.

Hana Radková, 
tajemnice

TErmín uzÁVěrKy PLESA

Uzávěrka dalšího čísla 
Plesa je 5. dubna 2012

Oznámení o změně
Zákon č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních 

údajů“ již neumožňuje systematické zveřejňo-
vání osobních údajů. To je samozřejmě problém 
i pro úřad, protože ten musí dodržovat literu zá-
kona. Přesto jakési možnosti, byť omezené, po-
řád jsou. A právě z výše uvedených důvodů do-
chází k redukci tzv.“společenské kroniky“, a to 
tak, že kronika bude vycházet pouze v červno-
vém a prosincovém vydání Plesa. V červnu zde 
budou uvedeni jubilanti, kteří slavili v lednu až 
červnu, a v prosincovém vydání ti, kteří slavili 
v červenci až prosinci. Stejně tak budou uváděni 
noví občánci a zemřelí. Pokud si někdo nepřeje 
uvádět tyto údaje o sobě nebo o svých blízkých, 
nechť to prosím oznámí na Úřad MOb. Předem 
se omlouváme za případné nepřesnosti, kdy ně-
kdo v příslušné rubrice nebude uveden, může 
se to stát tím, že v době, kdy údaje z přísluš-
né databáze získáváme, dotyčný novorozenec, 
případně zemřelý ještě v tomto soupisu není 
uveden. Zápis se totiž na matrice neprovádí 
okamžitě po narození nebo úmrtí. Pokud se 
tak stane, bude tato záležitost napravena v další 
společenské kronice.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

V posledním vydání Plesa v prosinci 2011 
se stala chyba a nebyla uvedena jako jubi-
lantka, oslavující 75 let, p. Dagmar Sovadino-
vá. Omlouváme se, a dodatečně zveřejňujeme 
a přejeme vše nejlepší.


