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Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás nejprve srdečně pozdravit. 

Své zvolení starostou vnímám jako závazek, 
který budu splácet prací pro naši obec. Věřím, 
že také rada i zastupitelstvo bude odvádět kva-
litní práci ve prospěch naší obce i nás všech. 
Jedním z hlavních cílů do dalších let je více 
zapojit všechny naše občany do dění v Plesné, 
zejména pak podpořit akce a činnosti, které 
slouží pro zlepšení společenského života. Bu-

deme Vás informovat o všech našich krocích 
a rádi uvítáme Vaše podněty, náměty nebo při-
pomínky. Přál bych si, aby v naší Plesné bylo 
méně závisti, zloby a více tolerance. Na závěr 
mi dovolte, abych Vám popřál co možná nej-
krásnější vánoční svátky a do nového roku 
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Pavel Hrbáč, 
starosta

Vážení spoluobčané, 
úvodem bych chtěl poděkovat všem, kteří 

mne ve volbách podpořili svým hlasem. Vý-
sledky letošních voleb umožnily výrazné změ-
ny ve složení samosprávy a já věřím, že budou 
především pozitivní a přínosné pro náš Měst-
ský obvod Plesná. Chtěl bych také poděkovat 
předchozímu zastupitelstvu za práci, kterou 
odvedli. 

Mým přáním zůstává, aby nové zastupi-

telstvo v letech 2014-2018 pracovalo účelně 
a hlavně ku prospěchu obce a občanům v ní 
žijících. Také si přeji, abychom byli jednotní 
v rozhodování o zásadních a důležitých zále-
žitostech naší obce. Rovněž, abychom společ-
ně čelili v zabírání kvalitní zemědělské půdy 
a krajiny pro novou výstavbu. Cílem je zacho-
vání vesnického charakteru, pro který je náš 
městský obvod vyhlášený a na území města 
Ostravy patří mezi „dobré“ adresy a oblíbené 

Slovo starosty

Slovo místostarosty

dovolte, abych se Vám krátce představil. 
Jmenuji se Pavel Hrbáč, je mi 38 let. Narodil 

jsem se v Plesné Janě a Antonínu Hrbáčovým. 
Vystudoval jsem školu v Praze obor umělec-
ký rytec kovů. Poté jsem se vrátil do Ostravy 
a začal pracovat ve zlatnické firmě svého otce. 
O rok později jsem nastoupil na roční vojen-
skou službu. Po ukončení vojenské služby jsem 
vystudoval ekonomicko-managerskou školu 
v Ostravě. Ve firmě svého otce jsem působil 
jako vedoucí výroby a postupem času jsem 
se stal obchodním ředitelem šperkařské spo-
lečnosti. Mimo to jsem 2 roky působil v rea-
litní kanceláři Victoria. Jsem ženatý, mám tři 
dcery. V roce 2009 jsem zrekonstruoval dům 
na Hrabku, kde bydlím se svou rodinou, rodiči 
a babičkou. V letech 2006 až 2010 jsem se stal 
členem zastupitelstva největšího obvodu v ČR 
a to Ostrava-Jih. Stal jsem se členem majet-
kové komise města Ostravy. Zde jsem čerpal 
zkušenosti, které mi určitě pomohou v mé ny-
nější práci starosty našeho krásného obvodu 
Plesná.

Pavel Hrbáč
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lokality sloužící k rekreaci občanů okolních ob-
vodů. Také považuji za důležité dbát o to, aby 
byl majetek obce využíván účelně a hospodárně 
v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími 
ze zákonem vymezené působnosti. Uvědomuji 
si, že obec je ze zákona povinna pečovat o za-
chování a rozvoj svého majetku.

 Jakožto rodák z Plesné, stejně jako ge-
nerace mých předků, jsem hrdý na to, že zde 
můžu bydlet a nyní se i podílet na jejím chodu 
v místní samosprávě. Práce ve veřejné správě 
mi není cizí, neboť jsem 18 let působil ve státní 
sféře, především u Ministerstva vnitra ČR, což 
předpokládalo negativní lustrační osvědčení 
a taktéž osvědčení z NBÚ pro stupeň důvěrné, 
které vlastním dodnes. Pro tuto práci byla nutná 
orientace v platných právních předpisech jako 
např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, ob-
čanský zákoník, správní řád, apod..

Soustavně vyzývám spoluobčany ke vzá-
jemné snášenlivosti a občanské toleranci, 
ke které mimo jiné patří pohoda bydlení, kdy 
je potřeba respektovat jistá pravidla. Mezi tato 
pravidla patří např. v době svátků a nedělí ne-
rušit sekáním trávy, řezáním dřeva. V zimním 
období respektovat práva sousedů na kvalitní 

životní prostředí a ovzduší, zejména pak nepálit 
odpadky v kotlích. Nelze nezmínit problemati-
ku neexistující splaškové kanalizace, kdy vzni-
kají mezi sousedy problémy, a proto bude mou 
prioritou tuto problematiku řešit. 

Dle svých možností budu podporovat spol-
kovou činnost: Spolek dobrovolných hasičů 
Plesná, Klub důchodců Plesná, Sokol Plesná 
a v neposlední řadě i Myslivecký spolek Děhy-
lov, který myslivecky hospodaří i v naší obci, 
ve kterém jsem řadu let členem a nyní i předse-
dou. Dále jsem pro podporu stávajících zavede-
ných kulturně společenských akcí, mezi které 
patří každoroční Májová Plesná až po koncerty 
v kostele sv. Jakuba apod.. Chci nabádat kultur-
ní komisi k aktivnímu čerpání dotací a grantů 
na tyto akce, aby byly atraktivní a přístupné 
všem občanům.

Závěrem bych chtěl všem plesenským spo-
luobčanům popřát příjemné prožití vánočních 
svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém 
roce 2015. 

Roman Rajský 
místostarosta 

již na dosah ruky jsou svátky vánoční a ná-
sledně i nový rok. Každoročně jsem Vám při 
této příležitosti přál, jako starosta Plesné, vše 
dobré a tak podobně. I když v současnosti již 
tuto funkci nevykonávám, přesto Vám chci ješ-
tě jednou poděkovat za Vaši dlouholetou pod-
poru a spolupráci v této mé, dnes již bývalé, 
činnosti. Velice jsem si této pomoci, podpory 
a spolupráce považoval a vážím si ji dodnes, 
stejně, jako si velice vážím a oceňuji práci, kte-
rou jste mnozí vykonali pro naši obec. Taktéž 
Vám děkuji za Vaši velkou podporu při pod-
zimních volbách. Jak to vše dopadlo, víte sami 
velmi dobře. 

A tak mi prosím dejte ještě prostor pro mé 
malé, ale o to více upřímné přání. Přeji Vám 
krásné prožití vánočních svátků, prožijte je 

v klidu, ve svornosti, ve spokojenosti uprostřed 
svých rodin a blízkých. Ať jsou vánoční dny 
pro Vás opravdu požehnané. A do nadcházející-
ho nového roku, ale i do dalších časů Vám přeji 
vše dobré, ať máte vždy dostatek pokory, vnitř-
ní síly unést ty potíže, možná zdravotní, možná 
různé jiné, které na nás na všechny postupně 
doléhají a také jistě i dolehnou. Přeji Vám, ať 
se díváte na svět kolem sebe s optimismem a ra-
dostí, mějte svá srdce vždy otevřená pro druhé, 
ať jste sami sobě, ale také i ostatním okolo tím 
svěžím pramenem čisté vody, v té někdy vy-
prahlé poušti tohoto světa. 

Jan Bochňák  
bývalý starosta 

Vážení plesenští spoluobčané,

Něco o stavební 
komisi

Stavební komise je poradním orgánem Rady 
městského obvodu, která požaduje, aby pod-
statné stavební záležitosti týkající se městského 
obvodu vždy projednala stavební komise s jas-
ným stanoviskem. Proto tvoří stavební komise 
celkem 9 čelenů s odlišnými stavebně-znalost-
ními dovednostmi, desátým účastníkem by 
měla pravidelně být pracovnice úseku výstav-
by, majetku a životního prostředí – paní Jiřina 
Janšová. Názory členů komise vytváří mozaiku 
pro návrh možného řešení. Komise projednává 
žádosti občanů o většinu stavebních činností 
na území městského obvodu, údržbu a opravy 
nemovitého majetku městského obvodu, pří-
pravu projektů nových realizací v městském 
obvodu, či Vaše příspěvky k řešení stavebních 
a ekologických nesrovnalostí na území obvodu.

 Členové komise Ing. Ivo Babiš, Ing. Jan 
Čech, Martin Chyla, Bc. Markéta Flaksová, 
Ing. Petr Kocich, Zdeněk Kubín, Milan Myd-
larčík, Jaroslav Zapletal a Ing. Jiří Kolář (před-
seda a člen Rady městského obvodu) jsou pro 
Vás občany kontaktními osobami pro mapování 
Vašich stavebních problémů, inspirací, nápadů 
a nových řešení. Předseda stavební komise, její 
členové a v neposlední řadě Rada městského 
obvodu budou Vaši iniciativu vnímat velmi po-
zitivně. Obecnou snahou bude zlepšit „stavební 
chování“, odstranit vlekoucí se problémy a ne-
dostatky stavebního a ekologického charakteru. 
Závěrem lze obecně konstatovat, že malé pro-
blémy mohou mít i rychlé řešení, u komplikací 
větších, musí být i Vaše trpělivost větší. Komise 
bude občany o své činnosti pravidelně informo-
vat prostřednictvím informačního zpravodaje 
Pleso.

Ing. Jiří Kolář 
předseda stavební komise

30. 11.2014 - na první adventní neděli se 
konal v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostravě - 
Plesné již tradiční adventní koncert. Tentokrát 
se nám představil smyčcový komorní soubor 
COLLEGIUM CLASSIC z Uherského Bro-
du, vedený uměleckou vedoucí Mgr. Hanou 
Červenkovou a sopranistka Barbora Čechová 
z Plesné. V podání smyčcového souboru jsme 
vyslechli díla barokních mistrů G.F.Hände-
la, J.Pachelbela, H Purcella, G.Cacciniho, C. 

Francka a další. Soubor zpěvačku doprovo-
dil při třech známých duchovních skladbách 
a třech áriích. I přes mrazivé počasí tento kon-
cert přilákal velký počet posluchačů. Potlesk 
mezi jednotlivými skladbami a živá diskuze 
po ukončení koncertu svědčily o tom, že se 
všem vystoupení líbilo. Poděkování patří Úřadu 
městského obvodu Plesná za finanční zajištění 
koncertu a naší farnosti za poskytnutí prostor 
pro zkoušky, vystoupení a organizaci akce. 

Adventní koncert v kostele sv. 
Jakuba Staršího v Plesné
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Přiznám se vám, že mám moc rád Hřebejkův 
film Pelíšky. Je to úžasný film, který zachycu-
je atmosféru roku 1968, vykresluje, co se ode-
hrává v rodinách dospívajících mladých a také 
– a proto o něm hovořím – nádherně ukazuje, 
jak to vypadá, když se ze slavení Vánoc stane 
prázdný rituál. Film popisuje dvě rodiny, které 
slaví Vánoce naprosto odlišně, avšak se stejně 
ubohým výsledkem, kterým jsou napětí a slzy. 

V rodině slečny Jindřišky se díky despotic-
kému otci, geniálně ztvárněnému Jiřím Kode-
tem, konzervativně ctí všemožné tradice – lije 
se olovo, před večeří se modlí a dávají se jen 
dárky vlastnoručně vyrobené. V rodině Micha-
la se díky naivnímu lampasákovi, opět geniálně 
ztvárněnému Miroslavem Donutilem, popírají 
všechny tradice - je zakázáno zpívat koledy, 
dávají se jen moderní dárky v podobě nerozbit-
ných skleniček a Štědrý večer zpříjemňuje mě-
ření, jak je vysoký medvěd kodiac. 

V obou rodinách je nakonec smutno – v prv-
ní se jde zrezignovaně se slzami spát, v druhé 
se prázdnota zahání vodkou ala „maršal Mali-
novski“. Ani tradice, ani moderna nepomohly 
k tomu, aby o Vánocích bylo v těchto rodinách 
příjemně. 

Jako kněz i jako psycholog vím, že nejsou 
výjimkou rodiny, kde je během Vánoc napětí. 
Mnozí lidé se dokonce bojí Vánoc, protože s se-
bou tento čas přináší hádky a slzy. Je to šílený 
paradox – svátky, které symbolizují lásku, která 
v podobě malého dítěte přišla na svět, se stávají 
dobou, kdy se v nejedné rodině dere na povrch 
lidská zloba. 

Už dlouho si kladu otázku, čím to je? Čím to 
je, že svátky, ozdobené cukrovím, stromečkem 
a dárky, s sebou nesou tolik bolesti? A jedna 
z odpovědí, která mě napadá, je, že se k Váno-
cům stavíme jako malé děti, ač jsme dospělí. 
A v tom je možná problém. 

Jedním ze symbolů Vánoc jsou dárky – a ty 
ocení především děti. V obrazu betléma se dí-
váme na malého Ježíška… a to všechno nás ja-
koby uvádí zpět do dětství. Někde v skrytu duše 
každý z nás během Vánoc touží znovu se stát 

dítětem, mít možnost přestat se o všechno starat 
a zakusit onu prostou dětskou radost z dárků. 
Někde v skrytosti nevědomky toužíme být zase 
malými dětmi, kterým kouzelný Ježíšek donese 
to, po čem touží, a my to budeme mít. Někde 
ve skrytosti každý z nás touží prožít si během 
Vánoc to ideální dětství, kdy všechno pohád-
kově funguje a my se vlastně nemusíme o nic 
starat. 

Jenže ono to nejde. Sváteční jídlo se musí na-
chystat, dárky se musí nakoupit a atmosféra po-
hody se musí vytvořit – to všechno nejde samo. 
Kromě toho si, my dospělí, neradi přiznáváme 
své dětské touhy, kde hlavní slovo hrají emoce 
místo rozumu. My dospělí si neradi přiznává-
me dojetí nebo slzy, protože „to se k dospělému 
přece nehodí“. A tak své dětské touhy popírá-
me, a abychom se vůči nim obrnili, stáváme se 
tvrdými, a proto vytváříme dusno. 

Kéž bychom měli odvahu přiznat si své 
skryté dětské touhy. Kéž bychom si dokázali 
přiznat, že tak trochu dětem závidíme ten čas, 
kdy pod stromečkem najdou vysněnou panen-
ku, nebo autíčko. A kéž bychom zároveň měli 
odvahu přiznat si, že už jsme dospělí a že kou-
zelná atmosféra Vánoc nám nespadne z nebe. 

Přeji nám všem v tomto duchu pokojné pro-
žití Vánoc, radost z dárků, kterými si nepo-
třebujeme dokazovat, jak jsme bohatí a radost 
z toho, že máme pár dní volna, kdy můžeme být 
spolu a dát si najevo, že jsme jeden pro druhého 
důležití. 

A kdybyste měli během Vánoc chuť zavítat 
do kostela, jste srdečně vítáni. Zde jsou termíny 
vánočních bohoslužeb: 

Štědrý den („půlnoční“): 22:00 hodin
1. a 2. svátek vánoční: 9:00 hodin
Neděle 28. 12.: 9:00 hodin (v rámci boho-

služby bude možnost obnovy manželských sli-
bů) 

Silvestr: 15:30 hodin
Nový Rok: 9:00 hodin

PhDr. Bc. Pavel Moravec, plesenský farář

(Před)vánoční zamyšlení 

dovolte, abych se s Vámi po dvaceti letech 
rozloučila. S neobyčejnou radostí a zápalem 
jsem připravovala každé číslo Plesa a těšila se 
na vaši odezvu, které se mi často dostávalo při 
setkávání s vámi nebo při procházkách po Ples-
né.

Snažila jsem se, aby Pleso nejen informova-
lo o dění v obci a okolí, vzdělávalo, poučovalo, 
ale také bavilo, např. cestovatelskými zápisky 
z vlasti či z dalekých končin. Měla jsem na srd-
ci službu vám, plesenským občanům, a myslím, 
že se Pleso stalo nedílnou součástí kulturního 

života obce. Domnívám se, že Pleso je již dlou-
ho pojítkem nejen mezi všemi částmi rozleh-
lé Plesné, ale také mezi jednotlivými spolky, 
uskupeními, mezi všemi, komu na pokojném 
soužití záleží.

Přišel čas změny – věřím, že nová generace 
se zhostí svého úkolu se ctí, a proto jí přeji nejen 
úspěch, ale také hodně trpělivosti, pracovitosti, 
odhodlání a pokory.

Vaše Šárka Hrdinová

Moji milí čtenáři a přispěvatelé,

Mateřská školka 
plesná informuje 

Tak nám to od začátku školního roku nějak 
rychle uběhlo, sotva jsme přivítali nové děti, 
už tu je opět adventní období. Na chvíli se tedy 
zastavíme a vzpomeneme si, co jsme všechno 
stihli za tři měsíce.

Začátek školního roku se nesl ve zname-
ní smíchu ze shledání kamarádů, ale i slziček 
strachu z neznámého. Jsou paní učitelky hodné? 
Budu tu mít kamarády? Naštěstí děti brzy zjis-
tily, že se nemusí ničeho bát a brzy se zapojily 
do her a dalších činností.

Několikrát nás navštívilo divadlo. Nejvíce se 
nám líbila pohádka „Kašpárek a čaroděj“ mari-
onetové společnosti „Kašpárkův svět“. Na škol-
ní zahradě jsme obdivovali ukázky historického 
sokolnictví. Sokolník se snažil děti splést, uka-
zoval jim poštolku a tvrdil, že je to orel. Děti se 
však nedaly zmást a nakonec panu sokolníkovi 
nezbylo, než vypustit opravdového orla.

Některé z dětí absolvovaly kurz plavání 
a na konci výuky se z nich stali skuteční plavci. 
Skoky do vody, potápění a plavání pod vodou 
není pro většinu z nich už žádný problém. Těší-
me se, že zima se vydaří lépe než loni a z dětí se 
stanou také lyžaři.

Byli jsme si také zacvičit v tělocvičně 
a mladší děti zazpívaly na setkání jubilantů. 

Teď už s dětmi chystáme adventní kalendář, 
těšíme se a trochu bojíme Mikuláše a čerta, ale 
obavy dětí jsou zbytečné, vždyť trochu někdy 
zlobí i dospělí a trocha zlobení se dá prominout.

Přejeme všem klidné adventní období bez 
stresů a spěchu a spokojené prožití Vánoc. Těší-
me se na shledání v dalším roce.

Ve dnech 22. až 26. října 2014 se v naší MŠ 
uskutečnil dobročinný bazárek dětského sezón-
ního oblečení. Pro děti z mateřské školy se tak 
vybralo 2 482,- Kč. Všem prodávajícím i naku-
pujícím tímto velice děkujeme za účast na této 
akci a budeme se těšit na viděnou na příštím ba-
zárku „jaro – léto“, který bude pořádán koncem 
března příštího roku.



prosinec 20144 PLESO

Je tomu přibližně rok, co jsme otevřeli naši 
Plesenskou kafrárnu a zahájili tradici vánoč-
ního jarmarku v Plesné. Loňská návštěva byla 
velmi slušná, avšak i tak jsme měli obavy, kolik 
lidí přijde letos. Přece jenom jsme se báli, že 
loni mnoho návštěvníků dorazilo jen proto, aby 
se podívali, jak to v kafrárně vypadá, a maličký 
jarmark je moc nezajímal. Naštěstí se ukázalo, 
že společenská událost tohoto typu lidi láká, 
a tak naše snaha o zpříjemnění adventu nepři-
šla nazmar. Máme ohromnou radost, že jste do-
razili v hojném počtu a nešetřili slovy chvály 
zejména na živý betlém, který byl společným 
dílem Plesenské kafrárny a Ranče duhová víla. 
Nejvíc samozřejmě zaujala živá zvířátka v čele 
s čuníkem a ovečkami, ale nás nejvíc těšilo, 
když někdo pochválil slaměného velblouda, 
nebo jiné zvířátko, které vyrobily děti z Ranče. 
Věnovaly jejich výrobě mnoho času a užily si 
u toho i spoustu legrace. Děláme to proto, že se 

cítíme být členy velké plesenské rodiny a jejich 
přátel z okolních obcí. Chceme se s Vámi se-
tkávat a navazovat s Vámi nové kontakty. Víme 
také, že se některé momenty daly organizačně 
zvládnout lépe. Slibujeme, že se z letošního jar-
marku poučíme a tyto věci zlepšíme. A pokud 
Vy opět dorazíte a bude nám přát počasí, bude 
jistě příští ročník ještě lepší, než ten letošní. Do-
volte mi, abychom závěrem poděkovali všem, 
kteří nám pomáhali a podíleli se na přípravách 
a průběhu celé akce. Chceme věřit, že další roč-
níky budou neméně úspěšné a Vy nás opět při-
jdete podpořit. Doufáme v budoucí širší zapo-
jení obce a všech občanských sdružení a že se 
tak náš jarmark stane významnou společenskou 
události pro občany Plesné i blízkého okolí.

Za organizační výbor 
 Martiny a Marcela

Ranč Duhová víla vznikl v roce 2013 jako 
občanské sdružení z dobrovolné skupiny nad-
šených lidí. Ranč se nachází v samotném středu 

obce. Vznikl za účelem zkvalitnění života dětí 
i dospělých. Jedna z priorit je navrácení se k pří-
rodě prostřednictvím koní. Ranč má k dnešní-

mu dni svůj Pony a jezdecký kroužek, pořádá 
příměstské tábory, víkendové tábory, akce pro 
mateřské a základní školy a hipoterapii pro děti, 
které takovou terapii potřebují. Ranč Duhová 
víla se účastní mnoha akcí společně s DDM 
Plesná a Plesenskou kafrárnou pro obyvatele 
Plesné např. Velikonoční jarmark, Pálení ča-
rodějnic, Vánoční jarmark, na který v letošním 
roce děti z kroužků vyrobily zvířátka ze slámy 
do betléma. Předsedkyní sdružení je paní Mar-
tina Holušová. Chtěla bych poděkovat sponzo-
rům firmě Ridera, firmě Elvac a panu Holušovi, 
zemědělská výroba, za jejich sponzorské dary 
a dále Plesenské kafrárně za ochotu a spoluprá-
ci. Za sdružení přeji Vám klidné prožití vánoč-
ních svátků v kruhu rodinném a zdraví, štěstí 
v novém roce.

Martina Holušová 
předsedkyně sdružení

Iva je naše starší dcera. Od malička jsme 
jí četli pohádky a pokračujeme v tom dodnes. 
Před spaním je poslouchají obě, Iva i mladší Pe-
tra. Pohádky, příběhy, povídky a náročnější čet-
bu. Jsou to vzácné okamžiky souznění rodičů 
a dětí. Možná tady se zrodil jejich zájem o kni-
hy. Taky naše děti uvidíte s videohrou na mo-
bilu, taky občas sedí u televize a internetu. Ale 
kniha byla a zůstává jejich věrnou kamarádkou. 

Postupem času Ivě přestalo stačit příběhy 
číst. Začala si je sama vymýšlet a zazname-
návat. Ať už to byly původně sny, nebo náhlý 

nápad, z popudu pana učitele Aleše Bohanuse 
ze Základní školy PORG Ostrava jsme je začali 
sbírat a Iva přepisovat do počítače. Odtud už ne-
bylo daleko k myšlence vydat povídky knižně. 
Výsledek jste mohli vidět na vánočním jarmar-
ku, kde měly malá plesenská spisovatelka Iva 
a ilustrátorka Petra autogramiádu. V Plesenské 
kafrárně knihu můžete pořídit i svým ratoles-
tem pod vánoční stromeček.

Barbora a Radovan Burkovičovi, rodiče

Ohlédnutí za druhým Plesenským 
vánočním jarmarkem 

Ranč Duhová víla

Když Iva vypráví – kniha pro děti od malé 
plesenské spisovatelky
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Vážení spoluobčané, volby skončily a náš 
městský obvod má nového starostu, radu i za-
stupitelstvo. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem voličům, kteří dali svůj hlas volebnímu 
uskupení č. 3 – „NEZÁVISLÍ“, všem těm, jež 
přispěli k novému rozložení sil na plesenské 
politické scéně. Pro mě osobně je to velký záva-
zek, především v oblasti veřejně-prospěšné in-
vestiční činnosti. Rovněž proto, že nejen „NE-

ZÁVISLÍ“, ale i vytvořená koalice klade na tuto 
část volebního programu patřičný důraz. Budu 
rád, když nám pomůžete v naší práci svými ná-
zory, podněty, nápady, ale také připomínkami 
a stížnostmi. 

Ještě jednou Vám tímto za všechny „NEZÁ-
VISLÉ“ děkuji. 

Ing. Jiří Kolář – člen Rady městského obvodu

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych jménem všech kandidátů po-

litického hnutí ANO 2011 poděkovala za hlasy, 
které jsme od Vás obdrželi v nedávných volbách 
do zastupitelstva městského obvodu Ostrava-
Plesná. Právě díky nim jsme, jako zcela nové 
seskupení, získali 2 mandáty v 15 členném za-
stupitelstvu a mohli jsme tak podpořit rodící se 
změnu.

Všem svým 14 kolegům bych tímto chtěla 
poděkovat za čas, energii a finanční prostředky 
vložené do volební kampaně.

Kromě dvou zastupitelů jsou po volbách 

v našem obvodu činní i další členové naší kan-
didátky. Jsou jimi nové členky kulturní komise 
- paní Irena Loučímová, paní Mgr. Kamila Ná-
vratová a paní Ing. Zuzana Vavřínová. Ing. Petr 
Kocich se bude v následujících 4 letech angažo-
vat v komisi stavební. Všem výše jmenovaným 
děkuji a přeji jim, aby myšlenky, se kterými 
vstupovali do komunální politiky, mohli ales-
poň částečně naplnit.

Mgr. Ing. Darina Čavojská, MBA 
lídr hnutí ANO 2011 pro městský  

obvod O.-Plesná

Již dlouho uvažuji, že napíši článek o Ple-
senské kafrárně. O místě, které je některým li-
dem trnem v oku, a přitom by měli být rádi, že 
něco takového v Plesné vůbec existuje.

Jako občan Plesné jsem velice rád, že je zde 
po prvním pokusu Marcely Pěchové konečně 

místo, kde si mohu zajít s dětmi, nebo s manžel-
kou, či kamarády posedět v příjemném kultur-
ním prostředí, kde se nekouří a funguje nejen 
cukrárna, ale i kuchyně. V prostředí oblíbeném 
i plesenskými dětmi, které zde slaví své naroze-
niny, mají svůj koutek a kdykoliv si mohou zajít 

na zmrzlinu. Mimochodem, celoroční prodej 
zmrzliny tak, jak tomu je v naší Plesenské ka-
frárně, nemají ani ve vyhlášených cukrárnách 
v Ostravě. 

Jako jeden z mála podnikatelů sídlících 
v Plesné oceňuji, že po dlouhých letech nemu-
sím své obchodní partnery zvát do Poruby, či 
centra Ostravy, ale mohu je pozvat do podni-
ku s celodenním provozem v centru naší obce. 
Každý, koho pozvu poprvé, je překvapen, že se 
podobné zařízení v Plesné nachází a že se zde 
po ekonomické stránce udrží. Prostředí, servis 
na výborné úrovni a nádherné okolí s výhle-
dem na parčík se sochami a kostelem v pozadí 
je něco, co každého mého hosta zcela uchvátí. 
Jako plesenskému patriotovi se mi tak díky 
Plesenské kafrárně daří propagovat naši obec, 
na niž jsem hrdý.

Plesenská kafrárna je místo, které v Plesné 
chybělo. Díky spolupráci s Rančem duhová víla 
a DDM Poruba zde konečně funguje přirozené 
centrum obce, kde se koná skvělý Vánoční jar-
mark, Pálení čarodějnic a mnoho jiných akcí.

Proto bych jako občan, rodič, zastupitel 
i podnikatel chtěl poděkovat majitelům i za-
městnancům Plesenské kafrárny za to, že zde 
jsou, za to, jak pracují a za to, že pomáhají zvy-
šovat prestiž naší obce.

Petr Synek

Poděkování spoluobčanům, 
voličům

Poděkování voličům

Poděkování Plesenské kafrárně

Poděkování 
voličům

Poděkování 
voličům 

Děkujeme 
za přístup 
k volbám 

Nezávislí kandidáti za hnutí Ostravak v Ples-
né děkují svým voličům za jejich hlasy v pod-
zimních komunálních volbách. Do zastupitel-
stva městského obvodu se dostali dva členové 
– Ing. Vladimír Mach a Petr Synek. Slibují, že 
budou pracovat následující čtyři roky ve pro-
spěch občanů Plesné, kromě práce v zastupi-
telstvu bude Vl. Mach pracovat ve finančním 
výboru a kulturní a sportovní komisi, P. Synek 
v kontrolním výboru a v redakční radě Plesa.

Vážení voliči, 
sdružení nezávislých kandidátů „Občané 

pro Plesnou“ Vám děkují za podporu našeho 
sdružení v podzimních volbách do zastupitel-
stva městského obvodu Plesná. Sdružení bude 
usilovat o naplnění našeho volebního programu. 
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků 
a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 
2015.

Lumír Hurník, zmocněnec sdružení

Vážení spoluobčané, obyvatelé Plesné, do-
volte mi, abych v prvním čísle našeho plesenské-
ho zpravodaje po volbách, vyslovil poděkování 
všem voličům z naší obce za účast ve volbách. 
Téměř 64% účast poukazuje na fakt, že složení 
místního zastupitelstva většina občanů pokládá 
za velmi důležité. Zvláště děkuji všem, kteří 
volili zástupce České strany sociálně demokra-
tické. Poprvé má naše strana v zastupitelstvu 
starostu a další 2 zastupitele. Jsem přesvědčen, 
že naši zástupci společně s dalšími zvolenými 
zastupiteli přispějí k tomu, aby naše obec byla 
tím nejlepším místem pro šťastný a spokojený 
život náš všech. 

Mirko Jašurek, předseda MO ČSSD Plesná
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Den otevřených 
dveří Biskupského 
gymnázia 
v Ostravě

Velké Pavlovice 
- na kole i pěšky

13. ledna 2015 od 9:00 hod. započne na Bis-
kupském gymnáziu v Ostravě (ul. Karla Pokor-
ného 1284/2, Ostrava - Poruba, www.b-g.cz) 
Den otevřených dveří. Zájemci o studium a ši-
roká veřejnost si mohou za doprovodu průvodců 
školu prohlédnout až do 16. hodin. Naše gym-
názium bude pro školní rok 2015 - 2016 přijímat 
studenty do jedné třídy osmiletého a jedné třídy 
čtyřletého studia.

Víno opět zvítězilo. Krásná jižní Morava, 
slunce, dozrávající víno a hlavně BURČÁK. 
Morava nás však přivítala zamračenou oblohou. 
Byli jsme ubytováni v Kobylí, kousek od Vel-
kých Pavlovic, v pěkném sportovním areálu. 
Po dobré večeři byla ochutnávka vín. To nejlep-

ší jsme si vybrali pro zbytek večera. Při kytaře 
a zpěvu jsme zapomněli i na to, že začalo pršet. 
Pršelo i ráno a my jsme čekali, jak rozhodne 
devátá. Rozhodla až desátá a až na odpolední 
krátký déšť bylo hezky. Ale to k výletům patří. 
Pak je na co vzpomínat. Sportovci na kolech se 
rozjeli po kraji za burčákem a pak do Velkých 
Pavlovic, kde se konalo vinobraní i s krojova-
ným průvodem. My pěší jsme jeli vláčkem přes 
Bořetice do Velkých Pavlovic. Pavlovice žily 
vinobraním. Průvod s hudbou, koníčky a kro-
jovanými chlapci i děvčaty byl zážitek. A všu-
de hudba a víno. Přestože nás déšť ráno zdržel, 
zbytek dne nám to vynahradil. Druhý den jsme 
se rozjeli po kraji, ale hlavně doplnit zásoby 
burčáku, abychom mohli doma při skleničce 
vzpomínat na pěkný výlet.

Zdeňka Hrdličková, TJ SOKOL
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Závěrečným večírkem ve Vřesině skončil 
19. ročník Vesnických sportovních her. Letoš-
ní soutěž byla velmi vyrovnaná a šest obcí se 
ucházelo o stupně vítězů. Nakonec díky výko-
nu v plavání poprvé vyhrálo Krásné Pole před 
Velkou Polomí a Vřesinou. Plesná, po špatném 
začátku dvěma vítězstvími ve stolním teni-
se a badmintonu, nastartovala dobrou sezónu, 
ovšem ani dvě druhá místa v nohejbalu a cyk-
listice nedokázaly nahradit výpadky v luko-
střelbě, vzduchovce, kuželkách a překvapivě 
letos i kopané. Dobrých výsledků jsme dosáhli 
v běhu, volejbalu a plavání. Celkově jsme skon-
čili na slušném pátém místě z deseti zúčastně-

ných obcí a odečet dvou nejhorších výsledků 
na celkovém umístění nic nezměnil. Příští ku-
latý dvacátý ročník VSH začne zase sálovou 
kopanou 17. ledna, bude pokračovat v únoru 
dráhovými kuželkami, v březnu stolním teni-
sem a v dubnu badmintonem. Po dohodě s no-
vým vedením obce se Plesná opět zúčastní 
příštího ročníku za podpory městského obvodu. 
Budeme rádi, jestli se rozšíří řady sportovců re-
prezentujících Plesnou. Hledáme hlavně mladé 
sportovce, aby postupně nahradili naše dlouho-
leté reprezentanty. 

Pro pořádek rekapitulace soutěží, které pro-
běhly od posledního vydání Plesa v září. 

8. soutěží byla lukostřelba ve Velké Polomi, 
nezúčastnily se Těškovice. Plesné se moc neda-
řilo a družstvo ve složení Petr Langa (24.), Petr 
Košař (27.), Tomáš Luzar (28.) a Zbyšek Ciom-
pa (31.) skončilo na osmém místě. 

Výsledky 8. soutěže v lukostřelbě: 
1. Horní Lhota 
2. Krásné Pole 
3. Dolní Lhota 
4. Kyjovice 
5. Velká Polom 
6. Vřesina 
7. Hlubočec 
8. Plesná 
9. Pustá Polom 
9. soutěží byla cyklistika pořádaná v rámci 

Plesenské stezky v Plesné a naši borci ve slože-
ní René Cihlář (6.), Petr Košař (9.), Marek Vác-
lavík (14.) a Zdeněk Mikolajek (21.) vybojovali 
výborné druhé místo. Celkově se závodu Ple-
senské stezky zúčastnilo přes 190 mužů i žen, 

závodníků v soutěži cyklistiky VSH bylo 31. 
Nezúčastnili se závodníci Hlubočce. 

Výsledky 9. soutěže v cyklistice: 
1. Vřesina 
2. Plesná 
3. Pustá Polom 
4. Krásné Pole 
5. Dolní Lhota 
6. Horní Lhota 
7. Velká Polom 
8. Kyjovice 
9. Těškovice 
10. soutěží byla střelba ze vzduchovky, po-

řádal ji Hlubočec v sokolovně ve Velké Polomi. 

Družstvo Plesné ve složení Petr Langa (22.), 
Vladislav Brož (27.), Vladimír Dedek (31.) 
a Petr Košař (39.) skončilo na sedmém místě, 
účastnilo se všech deset obcí. 

Výsledky 10. soutěže ve střelbě: 
1. Velká Polom 
2. Krásné Pole 
3. Dolní Lhota 
4. Horní Lhota 
5. Vřesina 
6. Hlubočec 
7. Plesná 
8. Těškovice 
9. Pustá Polom 
10. Kyjovice 
Závěrečnou soutěží bylo plavání, které orga-

nizovalo Krásné Pole v bazénu učiliště v Poru-
bě. Plesná skončila na pěkném čtvrtém místě 
se stejným počtem bodů jako třetí Krásné Pole, 

které mělo lepší umístění. Za Plesnou plava-
li Lubomír Mihálik (5.), Ivo David (10.), Libor 
Hrdina (18.) a Dušan Rosypal (21.). Nejlepší 
Michell Vokounová z Vřesiny uplavala 100m 
v čase 1:00,5, druhý byl Ondřej Drozdek z Ky-
jovic a třetí Petr Marek z Krásného Pole, kte-
rý tímto umístěním odsunul Plesnou na čtvrté 
místo v plavání a Krásnému Poli zajistil popr-
vé celkovou výhru ve Vesnických sportovních 
hrách. Nestartovaly Pustá Polom, Horní Lhota 
a Těškovice. 

Výsledky 11. soutěže v plavání: 
1. Vřesina 
2. Dolní Lhota 
3. Krásné Pole 
4. Plesná 
5. Velká Polom 
6. Kyjovice 
7. Hlubočec 
Celkové výsledky 19. ročníku VSH: 
1.  Krásné Pole 

5+8+5+8+9+10+4+9+7+9+8=82/73 
2.  Velká Polom 

8+10+8+9+4+5+10+6+4+10+6=80/72 
3.  Vřesina 

7+9+9+5+0+7+8+5+10+6+10=76/71 
4.  Dolní Lhota 

9+6+0+7+10+8+5+8+6+8+9=76/71 
5.  Plesná 

4+4+10+10+7+6+9+3+9+4+7=73/66 
6.  Horní Lhota 

10+5+6+6+5+9+7+10+5+7+0=70/65 
7.  Těškovice 

6+7+3+3+6+3+2+0+2+3+0=35/35 
8.  Kyjovice 

2+2+4+4+2+2+6+7+3+1+5=38/35 
9.  Hlubočec 

1+3+7+2+3+1+3+4+0+5+4=33/32 
10.  Pustá Polom 

3+0+2+0+8+4+1+2+8+2+0=30/30 
Vřesina se umístila na třetím místě díky více 

výhrám oproti čtvrté Dolní Lhotě, Těškovice 
přeskočily Kyjovice díky odpočtu dvou nejhor-
ších výsledků a většímu počtu lepších umístě-
ní. Čtyři obce absolvovaly všech jedenáct dis-
ciplín, mezi nimi i Plesná. Všechny výsledky 
Vesnických sportovních her najdete na www.
volny.cz/sokol-plesna. 

Vladimír Mach

19. ročník Vesnických sportovních her je za námi
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Tréninky probíhají pravidelně v úterý 
a ve čtvrtek, vždy od 17:30 – 20:30 hodin v tě-
locvičně DDM v Plesné, pod dohledem trené-
rů Václava Chyly, Marka Václavíka a Michala 
Viesta. 

U začínajících dětí se zaměřujeme na správ-
né držení rakety, postoj a postavení nohou při 
úderech, na podání, základní údery, orientaci 
a pohyb na kurtu, na základy pravidel badmin-
tonu, nácvik tréninkových a herních systémů, 
základy dvouhry. U pokročilých dětí, které 
hrají déle, se zaměřujeme na zlepšování jednot-

livých úderů, pohyblivosti, reakce, rychlosti, 
fyzické kondice a taktiky při dvouhrách a čtyř-
hrách. 10 členů našeho oddílu má vyřízenou 
hráčskou licenci a aktivně se zúčastňuje turnajů 
organizovaných Českým badmintonovým sva-
zem a oddíly badmintonu. 

Dosažené výsledky našich hráčů na tur-
najích.

GPC U19 (Opava) – 13.9.2014  
Michal Viest -  3. místo (dvouhra)

  3.- 4. místo (čtyřhra)
GPC Dospělí (Opava) – 25.10.2014   

Jan Benbenek -  3.- 4. místo (dvouhra)
GPC U19 (Hranice) – 2.11.2014 

Michal Viest -  3.- 4. místo (dvouhra)
  3.- 4. místo (čtyřhra)

Badminton Boreček (Opava)
Čtyřhry - 19.10.2014 

Kateřina Frischová, Tereza Červenková 
 2. místo (ženy) 
Tereza Červenková, Michal Viest  
 2. místo (mix) 
Dvouhry – 15.11.2014 
 Kateřina Frischová 2. místo 
 Michal Viest  1. místo

Václav Chyla

Pořadatel: TJ Sokol Plesná 

Termín: 25. 12. 2014

Místo: tělocvična DDM v Plesné

Časový rozpis: 9.30 – 9.45 hod. prezentace

  9.45 hod.  losování

  10.00 – 19.00 hod.  hrací doba, ženy od 13 hod.

Disciplíny: dvouhry mužů a žen (podle počtu účastníků čtyřhry) 

Hrací systém: muži – švýcarský systém, skupiny, dle dohody

  ženy – skupiny 

Přihlášky do 20. 12. 2014 ( e-mail:vaclavc@seznam.cz,  
  tel. 724 716 914, 

Ceny: za 1. až 3. místo ve dvouhrách 

Míče: vlastní, dle stanoveného pořadí 

Startovné:  100,- Kč, dle možnosti vtipný dárek pro kamaráda pod 
stromeček

Řízení turnaje: Václav Chyla 

Hráče a diváky srdečně zvou pořadatelé!

Oddíl badmintonu informuje

VÁNOČNÍ TURNAJ  
V BADMINTONU 

Vánoční 
a novoroční přání 

Vánoční 
a novoroční přání

Knihovna!!! 

Pozvánka

Tělocvičná jednota Sokol Plesná přeje všem 
občanům spokojené prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, osobní i pracovní úspěchy v roce 
2015.

 Všem členům, příznivcům a sponzorům So-
kola Plesná děkujeme za stálou přízeň a těšíme 
se na spolupráci v příštím roce.

Vladimír Mach, starosta Sokola Plesná

Vážení spoluobčané,
jen několik dní nám zbývá do konce roku 

2014. Sbor dobrovolných hasičů v Plesné Vám 
všem děkuje za poskytnutí železného šrotu při 
sběru, za účast na našich akcích a soutěžích 
a za projevenou důvěru.

Přejeme Vám hezké prožití 
svátků vánočních, 

hodně štěstí, zdraví, 
úspěchů a pohodu 

v novém roce 2015.

Sbor dobrovolných hasičů Plesná

Vánoční provoz knihovny: otevřeno je v úte-
rý 23. prosince a v úterý 30. prosince 2014 vždy 
od 9 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin. Ve čtvrtek 
25. prosince 2O14 a ve čtvrtek 1. ledna 2015 je 
ZAVŘENO. 

Knihovna v Plesné bude 15. ledna 2015 ZA-
VŘENA.

Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň 
a těšíme se na setkání v roce 2015. Přejeme 
pěkné prožití vánočních svátků a vždy něco 
dobrého ke čtení! 

Za knihovnu Bc. Švidrnochová Helena  
a PhDr. Hrdinová Šárka

Tělocvičná jednota Sokol Plesná
zve na tradiční vánoční turnaje do tělocvič-

ny DDM v Plesné:
25. 12. 2014 turnaj v badmintonu (informace 

Václav Chyla)
26. 12. 2014 turnaj v sálové kopané – zápis 

družstev od 8.00 hod. - 8.30 hod. Zahájení tur-
naje v 8.30 hod. (informace Vladimír Sobek)
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Začala závodní sezónu v lednu na Evrop-
ském poháru WUKF v Praze, kde si vybojovala 

zlatou medaili a pohár. Na mistrovství Moravy 
a Slezska vybojovala dvě bronzové medaile.

Následně zvítězila na Těšínském poháru 
mládeže v obou disciplínách a byla vyhlášena 
nejúspěšnější závodnicí turnaje. Jako jediná 
dívka mezi kluky vyhrála mistrovství ČR SKIF 
v Hradci Králové a získala tak svůj první titul. 
V Brně na Grand prix vybojovala také zlato.

Svůj druhý mistrovský titul a zlatou me-
daili vybojovala na MČR FSKA v České Lípě, 
kde získala ještě stříbro v kategorii kata duo. 
Na nejprestižnějším mistrovství ČR WKF 
v Českých Budějovicích vybojovala bronzovou 
medaili v kata.

Jakub ŠKODA 
sekretariát předsedy 

Shotokan Karate Klub ATTFIS Ostrava

Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace
Porubská 66, 747 94 Děhylov, tel. 595057037

www.zsdehylov.cz

ZÁPIS DĚTÍ
do 1. třídy školního roku 2015/2016 

se uskuteční

ve čtvrtek 15. ledna 2015 od 14 do 17 hodin
v budově ZŠ Děhylov.

Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2015 dovrší šesti let.

Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Karatistka Amálie Ondroušková 
dvojnásobnou mistryní ČR

Myslivci
Vážení spoluobčané, myslivci MS Děhylov, 

kteří myslivecky hospodaří i v naší obci Plesná 
Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků, 
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 
2015. Také děkujeme všem obětavým občanům, 
kteří v zimě, ve sněhu, když klesnou teploty pod 
bod mrazu, pomáhají myslivcům přikrmovat 
strádající zvěř. Seno se předkládá zvěři čers-
tvé a suché, stejně tak i suché pečivo, případně 
omezeně kořenová zelenina a obilí. Nikdy zvěř 
nepřikrmujeme krmivem pohnilým nebo ples-
nivým. V příštím roce 2015, poslední sobotu 
v červnu, se těšíme na vaši účast na tradičních 
zvěřinových hodech s doprovodným progra-
mem, které pro vás budeme pořádat na chatě 
MS Děhylov. 

Roman Rajský 
předseda MS Děhylov
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Pozvánka 
na sokolské plesy

Pozvánka 
na hasičské plesy

Sokol Plesná srdečně zve na Sokolský ples, 
který se uskuteční v sobotu 31. ledna 2015 
od 19.30 hod. ve všech prostorách DDM v Ples-
né. K tanci hraje Band Toma Kovalčíka a DJ 
Zdeněk Trembač. Je zajištěno bohaté občerst-
vení s domácí kuchyní a tombola.

V neděli 1. února 2015 bude uspořádán 
Dětský maškarní karneval se spoustou soutěží 
a bohatou tombolou. Začátek v 15.00 hod. v tě-
locvičně DDM v Plesné.

Sbor dobrovolných hasičů Plesná Vás srdeč-
ně zve na tradiční Hasičský ples, který se koná 
v sobotu 24. 1. 2015 od 20 hodin v Domě dětí 
a mládeže.

Předprodej vstupenek bude 16. 1. 2015 
od 16-18 hodin ve schůzovní místnosti v hasič-
ské zbrojnici.

Dále si Vás dovolujeme pozvat na tradiční 
Maškarní ples, který bude konat 14. 3. 2015 
ve 20 hodin taktéž v Domě dětí a mládeže 
v Plesné.

Za SDH Jana Benková, jednatelka sboru
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Jméno a příjmení spravovaný úsek telefon mobil e-mail
Pavel Hrbáč starosta 599 427 101 phrbac@plesna.ostrava.cz
Ing. Hana Radková tajemnice úsek vnitřních věcí 599 427 104 606 664 662 

služební
hradkova@plesna.ostrava.cz

Zuzana Baierová Petrášová, DiS. úsek sociální, přestupků a hřbitova 599 427 102 zbaierovapetrasova@plesna.ostrava.cz
Aneta Laňková úsek finanční, pokladna 599 427 103 alankova@plesna.ostrava.cz
Jiřina Janšová úsek výstavby, majetku a životního 

prostředí
599 427 106 jjansova@plesna.ostrava.cz

Lucie Zahradníková asistentka 599 427 108 lzahradnikova@plesna.ostrava.cz
Jan Vašata údržba - -
Martin Dubovský údržba - -

Kontakty na úřad

Redakční rada rozhoduje o zařazení jed-
notlivých příspěvků do zpravodaje, může roz-
hodnout o nezařazení, a to zejména z důvodu 
kapacitních, ale také z důvodu nevhodných 
a hrubých výrazů, a také proto, že charakter 
těchto příspěvků je takový, že je řešen jiným 
způsobem (např. stížnosti, řešení sousedských 
sporů a jiné). 

Složení Redakční rady
Martina Peterková
email martinafoktova@seznam.cz
adresa Pěkná 173, Ostrava-Plesná
Mgr. Šárka Rajská
email sarka.rajska@seznam.cz
adresa Na Milířích 561, Ostrava-Plesná
Bc. Markéta Flaksová
email  marketa.klekner@tiscali.cz
adresa Hrabek 289, Ostrava-Plesná
Petr Synek
email  sdi@petrsynek.cz
adresa Karla Svobody 183, Ostrava-Plesná

Své příspěvky můžete posílat na výše uve-
dené emailové a poštovní adresy nebo na 
posta@plesna.ostrava.cz

Redakční rada 
informačního 
zpravodaje Pleso9. října 2014 ráno po půl deváté se dostavi-

li strážníci městské policie k rodinnému domu 
v Ostravě-Plesné, kde došlo k aktivaci senior 
linky. Strážníci po příjezdu na místo přistoupili 
k vchodovým dveřím, které byly zamčené, a za-
zvonili. Z domu volala žena, že její manžel upa-
dl na zem, nemůže vstát a nekomunikuje s ní. 
Ona sama, že je upoutána na lůžko a nemůže 
manželovi pomoci. Muž se po chvíli ozval, že 

nemůže vstát. Hlídka na místo přivolala zá-
chranku, hasiče a do jejich příjezdu po celou 
dobu s mužem komunikovala. Těsně před pří-
jezdem hasičů se muži podařilo vstát a dveře 
strážníkům otevřel. Byl pozvracený a stěžoval 
si na bolesti břicha. 90letého muže si poté pře-
vzali zdravotníci a převezli jej do nemocnice. 
K ležící paní byla z důvodu jejího stavu přivo-
lána pečovatelka.

Městská policie Ostrava
 Důchodkyně tísňovým tlačítkem zavolala pomoc manželovi

Nechť zvony zvoní a srdce plesají,
nechť svíce hoří a číše cinkají,
ať šťastný je Váš každý krok,
přejeme Vám krásné Vánoce 

a úspěšný nový rok.


