
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o dění v Plesné v uplynulém období. Jak mnozí z Vás nepo-

chybně zaznamenali, od května probíhá v našem obvodě průběžná údržba zeleně, ke
které každoročně patří mimo jiné kosení trávy, ořezy a zastřihávání keřů. Také středu naší
obce se dostalo náležité péče. Došlo k potřebnému obnovení trávníků, úpravě parčíku
pod kostelem a natření zábradlí a zastávek u splavu. U pozemků, které nebyly 
v daném termínu řádně pokoseny, byli majitelé vyzváni k nápravě. 

Změny a novinky se týkaly také oblíbené kulturní akce – Svatojakubské poutě. Byly
obměněny a přidány nejen atrakce, ale také stánky a to ve snaze o zatraktivnění této
letní události.  Zároveň však bylo cílem uchování tradičního rázu pouti, aby si zde každý
přišel na své. V práci na zlepšování poutě i doprovodných akcí budeme pokračovat 
i nadále. Chtěl bych touto cestou rovněž poděkovat rodině Trytkové za bezplatné za-
půjčení louky v centru obce, která je využívána k realizaci Svatojakubské poutě, Májové
Plesné a dalších akcí pořádaných městským obvodem. 

Za uplynulé měsíce byly dále dokončeny rekonstrukce ulice K. Svobody a spojovací
silnice mezi Velkou Polomí a Plesnou. Uskutečnila se také generální oprava střechy 
a probíhá oprava ústředního topení v naší mateřské škole. Pro větší bezpečnost chodců 
i řidičů přibylo veřejné osvětlení na ulici Vlnitá. 

Přestože byla letošní zima mírná, podepsala se na stavu komunikací. Z tohoto důvodu
proběhla oprava výtluků na ulicích 26. dubna, Dobroslavická a K. Svobody. 

V závěru bych rád zmínil několik slov o nadcházejících plánech obce. V současné
době se připravuje projektová dokumentace na opravu budovy úřadu a Domu smutku.
Taktéž jsme zažádali statutární město Ostrava o součinnost při vypracování projektové
dokumentace na výstavbu chodníků mezi Žižkovem a středem obce a na ulicích K. Svo-
body a Vlnité. Ještě v letošním roce proběhnou dokončovací práce na ulici Na Žižkově. 

Vážení spoluobčané, rád bych Vás také požádal o Vaše připomínky týkající se 
zlepšování a zvelebování našeho obvodu. Vaše podněty prosím posílejte na email:
phrbac@plesna.ostrava.cz, nebo vhazujte do poštovní schránky městského obvodu.

Pavel Hrbáč, starosta

projekt na opravy budovy
úřadu a Domu smutku

přidány nové atrakce na
Svatojakubskou pouť

centru naší obce
se dostalo péče
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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná

Pavel Hrbáč

starosta

V tomto čísle se můžete
také dočíst o stavu našich
komunikací, o termínech
volnočasových aktivit
a o bodech, které projedná-
vala naše komise výstavby,
údržby a životního 
prostředí.

760
Zveme všechny zájemce na

„Týden otevřených dveří“ do tělo-
cvičny DDM v Plesné, který se usku-
teční ve dnech 14. – 17. září 2015
vždy od 15.00 do 18.00 hodin.

Seznámíte se s velkým množstvím
kroužků, získáte informace o jejich čin-
nosti, o přihláškách a platbách. Rovněž
si můžete jednotlivé aktivity vyzkoušet.

Pro zájemce o kroužky, kteří se ne-
mohou zúčastnit „Týdne otevřených
dveří“, je naše nabídka kroužků uveřej-
něna na www.ddmporuba.cz.  Na uve-
dených stránkách naleznete rovněž
informace, jak se přihlásit a jakým způ-
sobem probíhají platby.

Těší se na vás kolektiv zaměstnanců
střediska DDM v Plesné

DDM zahajuje nový školní rok 2015/2016
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Vážení 
spoluobčané, 

chtěl bych za
náš Úřad měst-
ského obvodu
Plesná poděko-
vat všem, kteří
jste sami aktivně

posekali trávu či uklidili kolem svých
nemovitostí v této sezóně, a tak přispěli
k hezkému vzhledu naši nádherné obce
Plesná. Některým zapomnětlivým ob-
čanům jsme byli nuceni z úřadu poslat
poštou upozornění na posekání trávy
po uplynutí této povinnosti dle přísluš-
ného zákona. Ve většině případů došlo
k nápravě a posekání vzrostlého trav-
ního porostu. Upozornění jsme posílali
zejména na základě stížností občanů,
kteří měli posekáno a z okolních nepo-
sekaných porostů jim hrozilo zaplevelo-
vání jejich porostů.  

Dále bych vás chtěl informovat, že
letos na jaře jsme řešili, mimo jiné,

návrh komplexní dopravní situace 
v naší obci Plesná. Žádost byla podána
na Magistrát města Ostravy v dubnu le-
tošního roku.  

O celkovém záměru řešení jsem vás
již podrobněji informoval v minulosti.  
V současné době se k této žádosti zpra-
covává projekt na Ostravských komuni-
kacích, který musí schválit i dopravní
odbor Policie ČR.

Rovněž jsme intenzivně vyjednávali
s Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně
dopravní komunikace č. III/46613 –

Velká Polom, Plesná, Martinov, aby už
došlo k jejímu zprůjezdnění pro občany
směr z Nové Plesné na Velkou Polom.
Stejně tak jednáme o tom, aby oprava
dopravní komunikace ul. K. Svobody
směr nákupní centrum Globus v Plesné
byla dokončena v termínu a byla zprů-
jezdněna pro občany do konce měsíce
září 2015, jak bylo dohodnuto v jed-
notlivých etapách opravy. Bylo nám
přislíbeno, že termín předání bude do-
držen.

Roman Rajský, místostarosta

Sběr šrotu
Vážení spoluobčané,

podzimní měsíce se vždy vyznačují úklidem v domech,

jejich okolí,  na půdách, v kůlnách a garážích.

V rámci podzimního úklidu provede Sbor dobrovol-

ných hasičů v Plesné v sobotu 3. října 2015 v dopoled -

ních hodinách sběr kovového šrotu po celé naší vesnici.

Hasiči prosí spoluobčany, kteří tento nepotřebný že-

lezný šrot mají, aby ho připravili v daný termín před svá

obydlí.

Sběr bude ještě před termínem vyhlášen v místním

rozhlase. Předem děkují plesenští hasiči.

Za SDH Jana Benková, jednatelka sboru

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali
o kulturních akcích městského obvodu Plesná
17. října 2015            Uspávání broučků od 17 hod. 

– akce pro rodiče s dětmi

11. listopadu 2015    Setkání seniorů a jubilantů od 15 hod.

14. listopadu 2015   Vítání občánků od 10 hod.
                                   (prosíme rodiče, kteří mají zájem, aby se při-

hlásili na úřadě městského obvodu Plesná)

29. listopadu 2015    Rozsvícení vánočního stromu v centru obce 
Za kulturní komisi Martina Peterková

Žákovská osobnost roku
Statutární město Ostrava vyhlašuje každoročně an-
ketu o žákovskou osobnost u příležitosti Dne dětí.
Tyto osobnosti jsou vybírány z řad žáků a studentů
ostravských základních škol a víceletých gymnázií.
Mezi jinými převzal dne 15. června tohoto roku
ocenění z rukou náměstka primátora Zbyňka Pra-
žáka také náš plesenský občan David Hrdlička za
11. místo v celostátním finále 3. ročníku soutěže
“Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR”.
David je žákem II. stupně Základní školy Ivana Se-
kaniny. K tomuto úspěchu mu gratulujeme a pře-
jeme mnoho dalších studijních úspěchů. MOb Plesná
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Něco o „komínové“ svobodě
Každý z nás asi v životě zažil situaci,

kdy si na veřejnosti nechtěně „upšoukne.“
Většině z nás to bylo asi nepříjemné, bez
ohledu, zda se to stalo ve škole, tramvaji,
autobuse, na schůzi... 

Vnitřně jsme se zastyděli, a ani navenek to nebylo to
„pravé ořechové.“ Zvláště ti, kterým herectví příliš nejde a
rychlá změna pozice nebyla možná. Proklínali jsme v duchu
zdravý jídelníček − fazolačku, míchaná vejce na cibulce...

A co chudák komín! Svoji pozici bez ohledu na to, co 
z něj nahoře „leze“ změnit nedokáže. Nemůže ani za to, co
za kotlík k němu domácí připojí, a už vůbec ne, jaký jídel-
níček mu vymyslí. Stydí se? U některých červených by se i
zdálo, že ano. Ale není tomu tak. Pod rouškou zaklínadla,
které se nazývá domovní svoboda, vypouští bez vnímání
nízkého tlaku či inverze produkt toho, co pod ním páníček
zapálí. Jiná svoboda, a to čistého ovzduší, se přitom ma-
sivnímu pošlapávání svých práv vůbec neumí bránit. Sbor
našich zákonodárců ani za dvacet pět let svobodného uva-
žování a tvorby zákonů, nenašel uspokojivou cestu k zajiš-
tění ochrany přijatelně čistého ovzduší. 

Zamyslete se nad tím, zvláště v podzimním a zimním ob-
dobí, kdy se nad plesenskou kotlinou zase rozprostře
„těžká deka.“ Uvědomte si, že nejen nepřátelsky naladěný
soused, nechápající, co to spalujeme, ale i my samotní
všechny ty dobroty „svobodných komínů“ plnými doušky
dýcháme. Jiří Kolář

Vyluštění tajenky z předešlého čísla:
Henryk Sienkiewicz

V posledních měsících komise projed-
návala zejména tyto body:
• žádost o vyjádření k přípravě území

pro výstavbu rodinných domů, ul.
Karla Svobody−Mototechna

• informaci o rozšíření cyklostezek, pro-
pojení mezi bývalým koupalištěm 
v Plesné a Dobroslavicemi

• opravu vodovodu na ul. Na Milířích
• opravu havarijního stavu střechy MŠ

Plesná a její realizaci
• světelný přechod pro chodce na Žižkově
• veřejné osvětlení na ulici Vlnitá
• přípravu projektové dokumentace

Domu smutku v Plesné

• přípravu projektové dokumentace bu-
dovy ÚMOb Plesná

• opravu ústředního topení v MŠ Plesná
• projektovou dokumentaci chybějících

chodníků v MOb Plesná 
• informaci o opravě asfaltového ko-

berce Žižkov−Mlýnek 
• studii náhradní výsadby soliterních 

i alejových stromů v MOb Plesná
• komise nesouhlasila s převzetím pá-

teřní komunikace na území Pláňava
• běžné záležitosti stavebníků, jako jsou

inženýrské sítě, zřízení služebnosti 
a povolení k výstavbě rodinných
domů, povolení vjezdů apod. 

Komise probírá požadovaná stavební
témata širokou diskuzí všech členů, při
které využívá jejich zkušeností a odbor-
nosti. Vyjádření, která doporučila RMOb
byla většinou jednoznačná. Výjimkou
zůstávají případy, které nejen komise,
ale i RMOb bere jen na vědomí bez
možnosti je ovlivnit, například přechod
na Žižkově, cyklostezka do Dobroslavic,
veřejné osvětlení na ulici Vlnitá. 

Závěrem chci poděkovat všem obča-
nům, kteří se starají o včasnou údržbu
svých zahrad a pozemků. Rovněž chci
poděkovat i pracovní četě, kterou se po-
stupně daří stabilizovat pracovně i stroj-
ním vybavením, za jejich včasnou péči 
o veřejnou zeleň v MOb Plesná. 

Jiří Kolář, 
předseda komise

Z činnosti Komise výstavby, údržby a životního
prostředí rady městského obvodu Plesná

Komise výstavby, údržby a životního prostředí RMOb Plesná se schází pravi-
delně každý měsíc. Jako iniciativní a poradní orgán je oprávněna předkládat
RMOb Plesná návrhy a podněty vycházející z kontrolních zjištění a další poznatky,
naopak RMOb řídí a koordinuje činnost komise, ukládá komisi úkoly, projednává
její návrhy a o výsledku informuje prostřednictvím usnesení RMOb Plesná. 
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Knihovna 
v Plesné

Knihovna se nachází v pří-
zemí budovy mateřské školy
na ulici Dobroslavická 42/4 a je
jednou z dvaceti sedmi pobo-
ček Knihovny města Ostravy,
příspěvkové organizace statu-
tárního města Ostrava.

Od 1. září 2015 bude mít 
knihovna novou půjčovní dobu 
v pondělky a středy, která se tudíž
sladí s úředními dny obecního
úřadu. Nově je zřízen také zvonek
u hlavního vchodu do budovy.

Čtenáři mají k dispozici na 1200
knih. Zastoupena je literatura jak
pro dospělé, tak i pro dětské čte-
náře. Nabídka se nyní nově rozšíří
o další časopisy a knižní fond bude
intenzivněji zásobován novinami
díky tzv. cirkulačních fondů, to zna-
mená knihami, které v půlročních
intervalech putují mezi nejmenšími
pobočkami. Čtenáři zde mohou 
k práci využívat rovněž stolní počí-
tač připojený k internetu a tiskárnu.
Na pobočce budou probíhat také
besedy pro děti z místní mateřské
školy. Děti i dospělí se mohou těšit
i na zábavné kvízy či soutěže.

Kontakty: Knihovnice: Marcela
Pekaříková a Šárka Hrdinová (dob-
rovolník); email: plesna@kmo.cz;
tel: 599 522 433

otevírací doba 
knihovny v Plesné
pondělí       800 – 1130 1230 – 1700

úterý            zavřeno
středa          1500 – 1700

čtvrtek         zavřeno
pátek           zavřeno
sobota         zavřeno
neděle         zavřeno



Dům dětí a mládeže ostrava-Poruba, příspěvková organizace
M. Majerové 23/1722, 708 00 ostrava-Poruba

tel. 596 953 661, e-mail: reditel@ddmporuba.cz, www.ddmporuba.cz
školní rok 2015/2016 od 14. 9. 2015, středisko Plesná

Bc. David Ulrich, 725 037 084, david.ulrich@ddmporuba.cz
Hana Gacková, 725 037 083, hana.gackova@ddmporuba.cz
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Den         Čas            Název zájmového               Věková         Zápisné     Vedoucí
                               útvaru                                kategorie    (celoroční)     
          9.00-11.00      Cvičení rodiče + děti            od 1,5 let         900,- Kč      Gacková
        15.00-16.30      Přehazovaná                         8 – 13 let          800,- Kč      Gacková

                                      + základy volejbalu
        16.30-17.30      Cvičení pro děti                     5 – 10 let          800,- Kč      Ulrich
        17.30-19.00      In-line bruslení - pokročilí     13 – 15 let         800,- Kč      Ulrich
        19.00-21.00      Volejbal SŠ                           15 – 19 let         850,- Kč      Ulrich

        14.30-16.30      Keramika
              NOVINKa      a výtvarné techniky I.             6 – 15 let        1000,- Kč      Peterková

        16.30-18.30      Keramika
              NOVINKa      a výtvarné techniky II.            6 – 15 let        1000,- Kč      Peterková

        15.00-16.30      Florbal začátečníci               začátečníci        800,- Kč      Ulrich
        16.30-17.30      Základy míčových her

              NOVINKa      a gymnastiky                         6 – 13 let          800,- Kč      Gacková

        17.30-19.00      Badminton I.                          8 – 14 let          800,- Kč      Viest
        19.00-20.30      Badminton II.                        14 – 19 let         800,- Kč      Viest

        16.00-17.30      Moderní tanec                        od 6 let           800,- Kč      Likoóvá
        16.00-17.30      Základy angličtiny

              NOVINKa      (termín lze podle                    6 – 8 let         1000,- Kč      Odrihocká
                   od října      zájmu upravit)                               

        16.30-17.30      Volejbal pokročilí                 13 – 15 let         800,- Kč      Gacková
        17.30-19.00      In-line brusle začátečníci       6 – 19 let          800,- Kč      Koutný

        16.00-17.30      Cvičení pro děti -Yeti              5 – 9 let           800,- Kč      Lepík
        17.30-19.00      Badminton I.                          8 – 14 let          800,- Kč      Viest
        

18.00-20.00      Jóga
                                    15 – 18 let         800,- Kč      Tkáčová                                                                                     +senioři

                                                                                dospělí         1200,- Kč      
        19.00-20.30      Badminton II.                        14 – 19 let         800,- Kč      Viest

        15.00-17.00      DDM baseball                       8 – 15 let          850,- Kč      Tabaček
        17.00-18.00      Hasiči děti Plesná                  6 – 19 let          200,- Kč      Košařová 

        17.00-18.30      Taneční pro pokročilé             dospělí         2500,- Kč      Taneční 
                                                                                                       taneční pár      kurzy Burgi

Volnočasové aktivity v Plesné
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Zavedení zastávek
na znamení 

v ostravské MHD 
Od neděle 30. srpna 2015 budou

v ostravské MHD na základě pozitiv-
ních zkušeností z jiných měst opět za-
vedeny zastávky na znamení s cílem
odstranit zbytečné zastavování na za-
stávkách, kde většinou žádný cestu-
jící nevystupuje ani nenastupuje.

Zatím však budou do tohoto režimu
převedeny jen méně vytížené autobu-
sové zastávky v oblastech, kde bylo je-
jich zavedení považováno za přínosné 
i městskými obvody, a to především na
linkách 46, 47 a 51, na nichž budou sle-
dovány přínosy tohoto opatření. Ty jsou
očekávány především ve zvýšení ces-
tovní rychlosti a v úspoře nákladů, neboť
při rozjezdu vozidla je vždy nejvyšší spo-
třeba paliva.

Zastávky v režimu na znamení budou
na označníku opatřeny textem, který 
o tom bude cestující informovat. Zásadní
změnou oproti podobě známé starším
občanům z minulosti bude to, že cestující
na zastávce nebude mít povinnost dávat
znamení rukou, pouze bude muset stát
tak, aby jej řidič autobusu v dostatečném
předstihu viděl. Pokud bude v prostoru
zastávky viditelně čekající cestující, řidič
autobusu vždy zastaví.

Při výstupu z autobusu bude cestující
zvukovým hlášením zastávek i textem na
vnitřním informačním panelu informo-
ván o tom, že další zastávka je na zna-
mení.  Pokud bude chtít na takové
zastávce cestující vystoupit, bude muset
v dostatečném předstihu (aby řidič stihl
bezpečně zabrzdit) zmáčknout buď tla-
čítko STOP (znamení k řidiči) nebo tla-
čítko otevírání dveří, kterým bude již
většina autobusů vybavena.

Občané městského obvodu se setkají
se zastávkami na znamení především na
linkách 47 a 51, kde budou do režimu na
znamení převedeny zastávky Liščí, Nová
Plesná, Pomník RA, Spojovací, Statek,
Stavebniny a U Hůry.

Věříme, že tato změna bude pro ces-
tování občanů přínosem, neboť dojedou
autobusem rychleji do cíle své cesty.

Koordinátor ODIS s.r.o.

PoDěkoVání
Chtěli bychom tímto dopisem veřejně poděkovat za rychlou pomoc 19. 8. 2015 při

zásahu  požáru na ul. Liščí. Toho dne odpoledne se přetrhly el. dráty ze sloupu při silném
větru a zapálily suchou trávu na sousedově pozemku. Protože po letošním horkém létě
je vše suché, stačila jiskra a neštěstí bylo hotovo. Oheň se velmi rychle šířil a nebýt vší-
mavosti kolemjdoucího p. Zelníčka, který byl na procházce a zavolal hasiče, mohlo dojít
k nejhoršímu.  Poděkování patří také sousedům Hajdukovým, kteří do příjezdu hasičů
polévali dřevěnou garáž vodou, aby nechytla. Navíc v ní bylo zaparkované auto. Plameny
byly totiž nebezpečně blízko. Dále bychom chtěli poděkovat našemu plesenskému ha-
sičskému sboru za rychlou likvidaci ohně. Nebyli jsme s manželem doma a kdyby se to
stalo v noci, nechceme domýšlet důsledky. Zprávu jsme se dozvěděli po telefonu a ne-
byli jsme daleko zhroucení. Nakonec vše dobře dopadlo. Touto cestou znovu děkujeme
všem, kteří nezištně a obětavě pomohli. Moc si toho ceníme. Manželé Kotalovi
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Největší letní akcí byl třídenní zájezd
do východních Čech. Program zájezdu
byl velmi bohatý. Betlémy v Třebechovi-
cích pod Orebem vyvolají u návštěvníka
obdiv k autorům a navodí klid a příjem-
nou atmosféru Vánoc. Jiné pocity vzbudí
vojenská pevnost Josefov u Jaroměře.
Pocity úzkosti a zmaru. Mohutné stavby
kasáren s tmavými chodbami připomí-
nají věčné boje člověka proti člověku,
život vojáků a utrpení lidí za války. 

Další dny jsme si prohlídli památky
spojené s B. Němcovou v České Skalici
a v Babiččině údolí, s F. L. Věkem a A. Ji-
ráskem v Dobrušce a Hronově. I do Pol-
ska jsme si zajeli, prohlídli si lázeňské
město Kudowa Zdroj, nakoupili, odpo-
čali si. Výčet našich zážitků není úplný,
není totiž posláním článku vypsat po-
drobnosti. Je to jen informace, že není
naší jedinou zálibou hřát si tělo v teplých
vodách slovinských lázní, ale také získá-
vat nové poznatky. 

Po zájezdu zůstaly pěkné vzpomínky
na krásnou českou krajinu, na její boha-
tou historii, na osudy nám známých his-
torických a literárních postav, na
bohatství myšlenek a nápadů českého
člověka a na výsledky práce jeho rukou.
Zůstalo také potěšení ze společně proži-
tých chvil s přáteli. 

Nejsou to jen zájezdy, co členy klubu
spojuje. Zúčastňujeme se akcí pořáda-
ných obcí a dalšími společenskými orga-
nizacemi. Myslím především oslavy
osvobození Rudou armádou v dubnu,
Májovou Plesnou, pomoc při úklidu so-
kolského hřiště. Také jsme smažili vaje-
činu a vařili klobásy, byli jsme na velmi
pěkné exkurzi v moderní pekárně firmy
Hruška. Sem tam se sejdeme v hospůdce
a všechno to probereme a zhodnotíme. 

Nezdá se vám, že s tím pod-
zimem života to není v Klubu dů-
chodců Plesná tak vážné?

Za Klub důchodců Plesná
M. Wiedermanová

J. Bubla foto

Podzim?Podzim?
Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, opravdu

se podzim blíží. Ale vlastně to tolik ne-
znamená. Příroda jen trochu změní barvy,
postupně se bude ochlazovat, což nám
po žhavém létě přijde vhod, a zkrátí se
den. Podzimní příroda se vlastně podobá
životní etapě většiny členů klubu, kteří
táhnou na svých bedrech sedm křížků,
mnozí i více. Změnili barvu vlasů, po-
stupně chladne mladický elán a krátí se
dech. Přesto však klub neochaboval ve
své činnosti ani v létě.
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INFORMAČNí ZPRAVODAJ MěSTSKéHO OBVODU PLeSNá

Postupně nám docházela trpělivost.
Tak došlo u silnic na pár opravdu rozbi-
tých úseků, dočkaly se nového asfaltu.
Hlavní i boční ulice. Kromě opakova-
ných návštěv geodetů se totiž za 20 let
kanalizace nikam nepohnula. Vyjma
Hrabku. Ano, už je to 20 let planých
slibů. Sami zde bydlíme 15 let, poze-
mek vlastníme 17 let. Od starousedlíků
víme, že kanalizaci měli slíbenou už
dávno před námi. 

Snad se nám letos s komunikacemi
začalo blýskat na lepší časy. Obec sice
nebude napojena přímo na dostavova-
nou Rudnou, ani u Globusu, ani na
Nové Plesné, alespoň výjezdy z obce
dostanou nový povrch. Zrekonstruovaná
silnice od statku k odbočce na Globus a
Opavskou nebo z Nové Plesné do Velké
Polomi je velkým pokrokem. 

Ovšem tak, jako některé malé obecní
silničky na Žižkově či Pláňavě, které by
potřebovaly nový povrch jako sůl (a snad
se jich část na podzim skutečně dočká),
se budeme muset pozeptat i na komu-
nikace hlavní. Zejména s porušenými
krajnicemi a hojně záplatovanou 17. lis-
topadu lesem od Mlýnku na Žižkov. 
Ale i její přechod u Martinovské na 
26. dubna a dále dolů do Plesné, kde je
to podobné. Zde se od roku 2007 stále
čeká na slibovaný kruhový objezd od
Děhylova. Dočkáme se někdy? 

Nebezpečných, úzkých a nepřehled-
ných úseků máme v Plesné historicky
bohužel mnoho. A stále nevyřešených.
Jsou úseky, kde nám brání příroda, ale
i ty, kde by musely ustoupit cestě domy.
To není jednoduchá věc na „jedno vo-

lební období“, ale je na tom třeba začít
pracovat.

K obslužnosti obce a zimní údržbě
pak nepřispívá neustálé budování no-
vých slepých ulic. Namátkou Za Hřiš-
těm, U Pískovny, Na Chmelníku, Na
Žižkově, Šípková, Vyhlídková, Ostruži-
nová, Za Točnou a mnoho dalších, ani
nepojmenovaných, vedoucích jen k pár
domům. Zde by měla radnice s vlast-
níky více jednat a trvat na jejich průjezd-
nosti už v době přípravy staveb. Zvláště
pak, když jde o zcela novou výstavbu,
ne jen doplnění domů do bývalých za-
hrad. Když to šlo třeba na Kopaninách,
proč ne jinde?

Opravy chodníků se v Plesné dařily
jen málo, až když už nebylo zbytí, po-
dobně jako u silnic. A to ještě na mnoha
místech, hlavně v horní části ulice Karla
Svobody, slouží chodníky neukázněným
řidičům jako parkoviště. Co by si v cen-
tru města nedovolili, tady praktikují
běžně. Maminko s kočárkem, poraď si,
jak umíš!

O budování nelze hovořit vůbec.
Stále tu máme nebezpečné úseky zcela
bez chodníků, hlavně ze Žižkova do
středu obce, či nelogické konce v trávě,
v lese, v příkopě. Např. křižovatky Mar-
tinovská x 17. listopadu, Karla Svobody
x Hrabek, Karla Svobody x 26. dubna
atd. Zkuste si třeba dojít po chodníku k
úřadu, hasičárně, hospůdce Plesenka,
Plesenské kafrárně. I tohle už bylo sli-
bováno, ale nezměnilo se. První vlaštov-
kou je snad rekonstrukce ulice Karla
Svobody na Hrabku s novým chodní-
kem, rozšířenou vozovkou i zastávkami

MHD. Stále tu však zůstane bez chod-
níku ten zakletý kousíček pod statkem
u cípu lesa.

Cyklostezka z Poruby kolem hájovny
nám stále končí v ulici Vlnité.  Dále jsou
cesty nebezpečné pro chodce, cyklisty
i motoristy. Vrchem i spodem. Její po-
kračování kolem bývalého koupaliště
do Dobroslavic se také nehýbe. Léta
rozbitá silnička do Velké Polomi je vý-
jimkou, dnes už má nový povrch po celé
délce. Cyklostezka do Děhylova, ukon-
čená původně 2 schody a nepřehledně
za zdí zastávky, prošla právě úpravou 
s pozvolným nájezdem k silnici pře-
hledně před zastávkou. Jen ten obrub-
ník na konci měl být sešikmený. 

Pokud se alespoň část výše uvede-
ného povede napravit, bude to pro
Plesnou velký posun. Potřebujeme
obec průjezdnou pro vozidla, ale i bez-
pečně průchozí pro chodce.

Radovan Burkovič

Plesenský evrgrýn – silnice a chodníky
Několik volebních období jsme z magistrátu opakovaně slýchali, že

díky připravované kanalizaci nemá cenu v Plesné opravovat silnice či bu-
dovat chodníky. Hned je budeme muset zase rozkopat. Řídili se tím i naši
radní a zastupitelé. Vždyť komu by se chtělo vysvětlovat svým sousedům
zničení nových komunikací? 

4. vydání PLESA – prosinec
(uzávěrka 30. 11. 2015)



Sokol Plesná zve na cyklistický
závod Plesenská stezka, který se usku-
teční v sobotu 3. října. Prezentace zá-
vodníků bude od 7.30 do 9.30 na
hřišti na Žižkově, start závodu bude 
v 10.00 u Mateřské školy na Dobrosla-
vické ulici. Startovné je 100,- Kč. 
Povinná je cyklistická helma. Závod je
určen pro všechny mužské a ženské
kategorie dorostenecké a dospělé. 
V rámci Plesenské stezky se pojede 
i soutěž v cyklistice Vesnických spor-
tovních her. Pro vítěze jednotlivých ka-
tegorií budou připraveny poukázky
na sportovní zboží a cykloservis.

Sokol Plesná zve všechny občany na
taneční odpoledne v sobotu 3. října,
kterým bude zakončena sezóna hos-
půdky Na hřišti na Žižkově. Hospůdka
bude otevřena už od ranních hodin
během Plesenské stezky. Po celé odpo-
ledne do večerních hodin bude uspo-
řádána diskotéka. Vstup je volný.

Sokol Plesná připravuje již 5. ročník
Countrybálu, který bude uspořádán 
v první polovině listopadu. Přesný ter-
mín bude sdělen ve vývěskách a veřej-
ným rozhlasem.

Vesnické sportovní hry
7. soutěž v nohejbalu proběhla 

v Horní Lhotě za příznivého počasí za
účasti jen šesti obcí, nezúčastnily se Hlu-
bočec, Vřesina a Těškovice. Za Plesnou
zabojovalo družstvo ve složení Radim
Adámek, Tomáš Klos a Petr Langa a zí-
skalo třetí místo, čímž jsme si celkově
upevnili druhé místo v celé soutěži VSH.

Výsledky 7. soutěže v nohejbalu:
1. Velká Polom
2. Horní Lhota
3. Plesná
4. Krásné Pole
5. Kyjovice
6. Dolní Lhota

Celkové výsledky obcí po 7. soutěži
(body celkem/po odečtu 1 disciplíny):

1. Horní Lhota 56/50
2. Plesná 53/50
3. Krásné Pole 46/42   
4. Velká Polom 44/44
5. Vřesina 43/43
6. Dolní Lhota 43/43 
7. Hlubočec 27/27
8. Kyjovice 25/23
9. Těškovice 20/20
Je vidět, že Plesná má v jubilejním

dvacátém ročníku soutěže nastarto-
váno na velmi dobré umístění, ale če-
kají nás ještě čtyři soutěže, které zatím
kromě cyklistiky nebyly naší silnou
stránkou. Věřme, že se to letos zlomí.
5. září nás čeká lukostřelba, 3. října cyk-
listika, poté ještě střelba ze vzduchovky
a závěrečné plavání.  Vladimír Mach    
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oMLuVA...
všem čtenářům informačního

zpravodaje za chyby, které členům
redakční rady unikly v některých člán-
cích uvedených v Plesu.

Vítáme náměty, nápady a kre-
ativní podněty z Vaší strany. Věříme,
že se v  dalších  číslech našeho časo-
pisu objeví  články, úvahy a zamyšlení
od nových dopisovatelů.

Redakční rada Plesa

Informace Sokola Plesná


