
Vážené dámy, vážení pánové,
v letošním roce si celý svět připomíná 70. výročí konce snad nejbolestnější epochy lid-

ských dějin, 2. světové války. Nelze zapomenout na nekonečných 6 let válečných hrůz, na
těžko uvěřitelné miliony obětí války, na přes 6 milionů lidí umučených v koncentračních
táborech. 

Druhá světová válka však není jen smutná část světových dějin, o níž se naše děti učí
v hodinách dějepisu. Je to válka, která přímo vtrhla do životů mnohých z nás a našich
předků. Nebyla to válka vzdálená stovky kilometrů daleko, kterou by lidé sledovali jen
přes obrazovky televizorů, ale válka, která zasáhla i obyvatele města Ostravy, potažmo
našeho obvodu Plesná, přímo v jejich domovech. Válka, kvůli které umírali naši nejbližší.
Ano, oběťmi represí ze strany nacistického aparátu se stala také řada plesenských občanů. 

Přestože známe historická fakta, jen těžko si dokážeme my, kteří jsme válku na vlastní
kůži nezažili, představit, co lidé tehdy prožívali. A nejsme schopni procítit ani radost, kte-
rou pro tehdejší obyvatele města znamenala znovunabytá svoboda. Boje o celou přilehlou
oblast Plesné začaly 16. dubna 1945. Tehdy byla naše obec několikrát bombardována,
hlavně v noci, kdy tudy ustupovaly pěší i motorizované jednotky německých vojáků. 

Do Plesné přinesla svobodu po dlouhých šesti letech válečného utrpení sovětská ar-
máda, která o Plesnou začala bojovat 25. dubna 1945 bubnovou palbou. Přímo v ulicích
Plesné se bojovalo až do 26. dubna 1945. Tehdejší osadu Kopaniny dobyli Němci zpět.
Urputně a pomalu se bojovalo o každičký dům. Při osvobozovacích bojích padlo 96 vojáků
Rudé armády, střety si ale vyžádaly i oběti z řad místního obyvatelstva. Jmenovitě to byli
Anna Hyonarová, Jan Kozelský, František Malyška, Marie Nevrlá, Marie Pěchová, Bedřich
Pěcha a Václav Valder, který podlehl svým zraněním o něco později. 

Nechceme a nemůžeme připustit, aby nastupující generace zapomněly na historii.
Vždyť každá válečná oběť měla konkrétní tvář, vlastní osud a nezcizitelné právo na život a
svobodu. 

Vážení spoluobčané, květinami, které 26. 4. 2015 položíme na pietní místa v naší
Plesné, chceme vzdát hold konkrétním lidem, kteří během dlouhých válečných let umírali
– ať už ve vojenských uniformách, vězeňských mundúrech, nebo v civilních šatech.
Chceme jim tímto také vzkázat, že nezapomínáme. Pavel Hrbáč, starosta

náš zpravodaj vychází
ve zcela nové grafice

letos je tomu 70 let,
co skončila válka

rozpočet na rok
2015 je schválen
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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná

Pavel Hrbáč

starosta

V tomto čísle se můžete
také dočíst o těžbě dřeva 
v Ostravských městských 
lesích, o činnosti Sokolu
Plesná, vyhodnocení vánoč-
ního turnaje v badmintonu 
a letošního zájezdu na lyže.

760
Pleso vychází v novém kabátě

Nové číslo Plesa své čtenáře překvapilo novou grafickou úpravou a barevností.
Změnu zaregistruje každý, kdo do nového zpravodaje nahlédne. Ve spolupráci 
s novým grafikem, získal časopis moderní grafický layout, který pracuje s barevnými
titulky, rámečky a fotografiemi. Zpravodaj bude vycházet čtvrtletně v 8stránkovém
rozsahu. V případě inzerce, která je placená (viz ceník na str.10), je možnost zpra-
vodaj vydávat ve vícestránkové verzi, jelikož pokryje vícenáklady spojené s grafic-
kou úpravou a tiskem, tak jako se to nyní povedlo v tomto čísle.
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Vážení 
spoluobčané, 

chtěl bych vás in-
formovat, že le tos
na jaře bu de  me
řešit, mimo jiné,
návrh kom plex ní
dopravní situace

v naší obci Plesná.  Nebude to snadné
rozhodování. Prioritou bude, a to na
popud našich občanů, snížit maximální
rychlost jízdy v celé obci a omezení
vjezdu vozidel nad 7,5 tuny s výjimkou
autobusů, dopravní obsluhy obce, ze-
mědělců a majitelů nemovitostí v obci
(na povolení).  

Výše uvedená opatření by mohla být
řešitelná vymezením zóny s dopravním
omezením u všech nájezdů do naší
obce Plesná, kde by byla vyznačena na
jedné tabuli daná omezení. Cílem je,
aby naše obec byla dopravně bezpeč-
nější pro občany a zároveň, aby v obci
nebylo příliš mnoho dopravních zna-
ček. V neposlední řadě je potřeba po-
čítat s tím, že letos na podzim, pokud
dojde ke zdárnému ukončení realizace
nové tzv. prodloužené Rudné, se stane
komunikace z  Velké Polomi na Novou
Plesnou opět průjezdná a tím by mohlo
dojít k ještě větší dopravní zatíženosti,
a to i nákladními vozidly (proto to ome-
zení vozidel nad 7,5 tun).  

Rovněž se snažíme řešit stížnosti ob-
čanů na špatné parkování osobních vo-
zidel před naší mateřskou školou, kdy
zde vozidla parkují v protisměru, a ne-
bývá neobvyklé, že i na zde umístěném
přechodu pro chodce. Podobný prob-
lém se vyskytuje např. v případě po-
hřbů, kdy je neoznačené parkoviště za
úřadem tak přeplněno tak, že občané
trvale bydlící na ulicích K Hájku a Šíp-
ková nemohou projet ke svým domům. 

Dalším problémem, který nás trápí,
je schválený Územní plán Ostravy, který
za hřbitovem na kvalitní orné půdě
umožňuje masivní realizace staveb pro
bydlení, a to na ploše o velikosti 3,3 ha
označené jako B268 (Sluneční stráň).
Na tak rozsáhlé ploše lze předpokládat
výstavbu cca 30 rodinných domů…
Když zvážíme úzkou komunikaci, kterou
je tato lokalita napojena na ostatní, i
tak problematickou dopravní síť obce,

neexistenci splaškové kanalizace mu-
síme konstato vat, že realizace výstavby
by byla značně problematická a obci by
způsobila spoustu provozních i mezilid-
ských problémů. Z těchto vážných dů-
vodů jsme požádali Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, jako nadří-
zený orgán územního plánování města,
o přezkum ve smyslu § 174 odst. 2 zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád, a to
tak, aby byla předmětná plocha vyňata
ze zastavitelných ploch pro svou nezá-
konnost a navrácena zpět do funkčního
využití jako orná půda. Osobně se do-
mnívám, že v naší obci máme dosta-
tečné množství návrhových ploch pro
výstavbu rodinných domů a není proto
třeba zastavovat další pole a pokračo-
vat ve znehodnocování naší nádherné

krajiny. Přeji si, aby naše obec Plesná
byla vždy obcí vesnického rázu, a do-
ufám, že se nikdy nestaneme pouhým
satelitním městečkem Ostravy.

Jsem si vědom toho, že bych měl v
textu správně používat výraz Městský
obvod Plesná, ovšem záměrně použí-
vám výraz obec, protože jestli nám
někdo určuje o nás bez nás, jak se
tomu stalo při schvalování návrhu
územního plánu, tak by možná bylo
lepší být samostatnou obcí, jako napří-
klad sousední obce Děhylov nebo
Dobro slavice. Stojí to alespoň za
úvahu. Třeba by to pro naši budouc-
nost bylo mnohem přínosnější, a to
nejen v případě schvalování územního
plánu…!     

Mgr. Roman Rajský, místostarosta
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INFORMAČNí ZPRAVODAJ MěSTSKéHO OBVODU PLeSNá

Vážení spoluobčané,
jmenuji se Tomáš Šlonc a pracuji jako

revírník u společnosti Ostravské měst-
ské lesy a zeleň s.r.o. již 14 let.  Tímto
krátkým článkem chci reagovat na ně-
které Vaše otázky ohledně těžby dřeva
v lesním komplexu Osošník. Hned v po-
čátku Vás chci ujistit, že se nejedná o nic
nezákonného. V lesích města Ostravy
hospodaříme podle schváleného les-
ního hospodářského plánu  2008-2017.

Těžby dřeva se dělí na:
- těžbu výchovnou (do 40 let věku a

nad 40 let),
- těžbu nahodilou (souše, zlomy a vý-

vraty),
- těžbu obnovní.
V lesním komplexu Osošník se jed-

nalo o těžbu obnovní. Cílem této těžby
bylo získat kvalitní dřevní hmotu na
dvou lokalitách o celkové výměře 0,30
hektarů. Na lokalitě byl vykácen hlavně
dub letní, olše lepkavá, smrk ztepilý,
ojediněle pak jasan ztepilý a bříza bra-
davičnatá. Lokalita je problematická
kvůli špatné přístupnosti pro lesní tech-

niku a vysoká návštěvnost tohoto kom-
plexu ovlivňuje rychlost a bezpečnost
prováděných prací. Někteří návštěvníci
jsou velmi nezodpovědní a vstupují na
plochu během provádění prací i přes
zákazové pásky a výstražné tabulky. Bo-
hužel si neuvědomují, že tímto ohrožují
hlavně svou bezpečnost. Těžbu obnovní
provádíme v době vegetačního klidu a
to hned z několika důvodů. Těžba dřeva
je velmi významný zásah do lesního
ekosystému.  V období vegetačního
klidu se pozastavují růstové, rozmnožo-
vací a jiné přirozené přírodní procesy v
rostlinné i živočišné říši a tak je tato čin-
nost ohleduplnější k lesu samému. Dů-
ležité také je, že dříví neobsahuje stejné
množství vody jako při vegetačních pro-
cesech. V zimě je obsah vody ve dřevě
nižší a tak dříví méně pracuje a praská,
což je velmi významné u cennějšího
dříví. Dále pak sněhová pokrývka a tep-
loty pod bodem mrazu společně mini-
malizují poškozování půdního povrchu
potahem dříví a pojezdem lesní tech-
niky. 

Vzniklé holé plochy tzv. holiny, budou
zalesněny na jaře 2015. Tuto povinnost
přímo ukládá zákon o lesích č.289/1995
Sb., §31, bod 6., takže pozemky nebu-
dou užívány k jiným účelům (§11, bod 4).

Co se týká výše uvedených těžeb,
tak Ostravské městské lesy mají stano-
venu celkovou těžbu na 60 400 m3

dřevní hmoty na decénium 2008-2017.
Roční podíl činí 6 040 m3. Tento podíl
jsme od počátku platnosti lesního hos-
podářského plánu v minulých letech
pravidelně nenaplnili. Smrkové kůrov-
cové těžby klesly a nečiní ani 1 000 m3

z ročního podílu těžby. Problémy nám
činí spíše jiné faktory, ale o těchto vě-
cech se zde nebudu rozepisovat. 

Na závěr chci uvést, že těžba k hos-
podaření v lese patří a je v zájmu vlast-
níka a lesního personálu, aby široká
veřejnost toto nechápala jako něco ko-
nečného a špatného. Les tady přece
bude dál růst a lesníci se budou dál o
lesy starat ku prospěchu nás všech.      

www.ostravskelesy.cz
Tomáš Šlonc-revírník OML

Těžba dřeva v Ostravských
městských lesích

Myslivci informují
Dne 18. 12. 2014 v dopoledních

hodinách žáci ZŠ Děhylov, kterou
navštěvují i děti z Plesné, zdobili vá-
noční stromek pro volně žijící zvěř v
lese Plesná různými pochutinami.
Například kořenovou zeleninou, su-
šeným pečivem a ovocem. Dále v
doprovodu myslivců MS Děhylov
žáci pomáhali přikrmovat zvěř v
krmných zařízeních čerstvým senem,
mačkaným obilím, kaštany, žaludy a
sušeným pečivem. 

Součástí celé akce byla i krátká
přednáška o přírodě a volně žijící
zvěři v ní. Počasí bylo přívětivé a

dětem, troufám si tvrdit, se v pří-
rodě líbilo, a to i bez PC, tabletů a
mobilů. Foto z místa v příloze. 

Roman Rajský, 
předseda MS Děhylov 

Tříkrálová sbírka 2015
Jako každoročně i letos v měsíci

lednu proběhla v celé naší vlasti tato
dobročinná akce s cílem pomoci těm,
kdo to nejvíce potřebují. 

V Plesné se do ní opět zapojili: Bohu-
mil Lehen s vnučkou, Jaroslav Hořínek s
dětmi, Barbora Čechová, Helena Bochňá-
ková, David Bochňák a manželé Lubomír
a Jaromíra Mihálikovi s dětmi. Celkem vy-
koledovali 39.666 Kč a spolu s koledníky
z Děhylova, Dobroslavic a Martinova bylo
za farnost Plesná nasbíráno 107.029 Kč. 

Velké poděkování náleží dárcům –
našim občanům, kteří chápou význam
tohoto snažení a taktéž výše uvedeným,
kteří obětovali svůj volný čas a úsilí pro
tolik potřebnou a ušlechtilou akci. 

Mgr. Marie Kňurová
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Okrskáři v Plesné
Již v roce 2006 zřídila Městská policie
Ostrava institut strážníka-okrskáře,
místně odpovědného strážníka dohlí-
žejícího na veřejný pořádek ve svěřené
lokalitě. Výkon služby prostřednictvím
okrskářů má řadu nesporných výhod a
to zejména pro samotné občany. Ti
mohou být v mnohem užším kontaktu
s těmi „svými“ okrskáři, ví, na koho se
mohou v případě potřeby obrátit a
také mají možnost si ověřit, jak byla
konkrétní věc řešena. Okrskáři si také
maximálně prohlubují místní znalost ve
vztahu k občanům, poměrům, které v
daném okrsku panují i stavu veřejného
pořádku. Jsou rovněž v kontaktu s ve-
dením jednotlivých
městských obvodů,
místně příslušnými
odděleními Policie
ČR, zástupci podniků,
firem a společností ve
svých okrscích. 

V městském
obvodu Plesná
působí v sou-
časné době
dva strážníci-
okrskáři, Miro-
slav Revenda a
Přemysl Rygel.

Okrskáře mohou občané kontakto-
vat např. prostřednictvím interneto-
vých stránek www.mpostrava.cz,
elektronickou poštou na adrese
info@mpostrava.cz, telefonicky na čí-
slech 950 733 156 nebo 950 733 745,
prostřednictvím bezplatné telefonní
linky 800 199 922 (zelená linka měst-
ské policie) nebo i písemně na adrese
Městská policie Ostrava, Nemocniční

11/3328, Ostrava, PSČ 702 00. 
Občané se mohou na okrskáře

s důvěrou obracet, budou-li po-
třebovat jejich pomoc nebo
třeba jen radu při řešení něja-
kého problému. 

Městská policie Ostrava

Vážení občané, dovolte, abych Vás
v krátkosti seznámil s činností našeho
spolku. 

Sokol Plesná v loňském roce oslavil
100 let činnosti. V současnosti má 114
členů, z toho 73 mužů a žen, 15 doros-
tenců a dorostenek, 26 žáků a žákyň.
Členové Sokola Plesná jsou organizo-
váni v oddílech badmintonu, fotbalu,
volejbalu, motorkářů a sokolské vše-
strannosti. Většina mládeže působí v
oddíle badmintonu, 3 žákyně působí v
oddílu stolního tenisu Sokola Děhylov. 

Sokol Plesná během roku pořádá
různé sportovní akce a turnaje – v tělo-
cvičně DDM turnaje v rekreačním vo-
lejbalu, turnaje rodičů s dětmi v
badmintonu, vánoční turnaje v bad-
mintonu a sálové kopané. Na hřišti na
Žižkově pořádá fotbalový turnaj o Ple-
senský pohár a cyklistický závod Ple-
senská stezka. V zimním období je již

pravidlem vícedenní lyžařský zájezd do
Beskyd. 

Taktéž je Sokol Plesná garantem
účasti sportovců Plesné ve Vesnických
sportovních hrách a pořádá dvě sou-
těže VSH v badmintonu a cyklistice. 

Na hřišti na Žižkově je během letní
sezóny v provozu travnaté hřiště na
malou kopanou, antukový kurt na tenis
a asfaltový kurt na volejbal a nohejbal.
Taktéž je otevřena sezónní Hospůdka
na hřišti. 

Během jarní a podzimní sezóny po-
řádají turisté Sokola Plesná jednodenní
turistické vycházky a vícedenní pod-
zimní turistický zájezd. 

Sokol Plesná se také účastní spole-
čenského života v naší obci. Pravidelně
pořádá Sokolský ples, Dětský maškarní
bál a v posledních letech i Country bál.
Každoročně se podílí na pořádání Má-
jové Plesné. Taktéž pořádá Dětské

sportovní dny na hřišti na Žižkově.
Úzce spolupracuje s Klubem důchodců
v Plesné. 

Tato široká činnost by nebyla možná
bez dotací a podpory Městského ob-
vodu Plesná, Statutárního města Os-
travy a Moravskoslezské župy sokolské.
Taktéž si velice vážíme příspěvků na-
šich sponzorů, ať už firem nebo jednot-
livců. Je jich velký počet, mezi naše
největší přispěvovatele patří firmy Hru-
ška, eLVAC, VíTKOVICe STeeL, SeP
systém, Ing. Coufal a další. Není
možné na malém prostoru vyjmenovat
všechny, kteří naši jednotu podporují,
všem patří naše velké poděkování. 

Rádi přivítáme všechny, kteří by měli
zájem vstoupit do našich řad, kteří mají
zájem o aktivní využití volného času a
zapojení se do dění v naší obci. 

Vladimír Mach, 
starosta Sokola Plesná 

Sokol Plesná informuje o činnosti

Nové průkazy osob 
zdravotně postižených

Upozorňujeme držitele průkazů mi-
mořádných výhod a dočasných průkazů
osob se zdravotním postižením (průkaz
OZP), které byly vydány dle legislativy
účinné do 31. 12. 2013, že by si měli
zajistit jejich výměnu za nový průkaz
OZP v podobě plastové kartičky, a to 
v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. 

Výměnu průkazů provádí úřad práce.
Z jednání s pracovníky ÚP ČR vyplynulo,
že nedoporučují občanům dostavovat
se k nim rovnou v měsíci dubnu, ale ra-
ději v následujících měsících. Občané
se tím vyhnou nepříjemnému čekání.
Dále nám sdělili, že zažádat o nový prů-
kaz si musí držitelé dosavadních prů-
kazů osobně. Díky skenování podpisů
na žádostech není bohužel možno vy-
užít např. institutu zplnomocnění jiné
osoby k podání žádosti. Vyzvednout si
nový průkaz může občan na ÚP osobně
nebo může zplnomocnit jinou osobu. 
Zuzana Baierová Petrášová, úsek sociální
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TJ Sokol Plesná uspořádal dne 
25. 12. 2014 již 28. ročník Vánočního
turnaje v badmintonu, kterého se
zúčastnili hráči a hráčky z oddílů VŠB
Ostrava, TJ Sokol Klímkovice, TJ Or-
lová-Lutyně a TJ Sokol Plesná. I když
se do letošního ročníku přihlásilo více
účastníků než loni, na poslední chvílí
se ze zdravotních a rodinných dů-
vodů několik hráčů a hráček odhlá-
silo. Hráči byli rozlosování do skupin,
ve kterých si museli hráči vybojovat
postup a co nejlepší pozici do vyřazo-
vacího pavouka. Díky losu, který byl k
některým účastníkům nemilosrdný,
byly od začátku turnaje k vidění
krásné zápasy sourozenců Benbenko-
vých a Tomalových. Finalisté si zahráli
6 zápasů a k tomu ještě čtyřhru ná-
hodně vylosovaných hráčů., takže to
bylo pro vítěze hodně náročné. 

V kategorii mužů si opět zahrála re-
prezentantka České republiky v bad-
mintonu Kateřina Tomalová, která s
přehledem drtila své soupeře, až před
účasti ve finále jí vystavil stop Václav
Benbenek, který ve finále nestačil na
bratra Jana Benbenka.

V kategorii žen zvítězila naše velmi
nadějná hráčka Kateřina Frischová. Ve
čtyřhře se ukázala jako nejlépe sehrána
dvojice koučů Václav Benbenek a Petr
Tomala.

Umístění v kategorii muži: 
1. místo – Jan BeNBeNeK 

TJ Sokol Plesná
2. místo – Václav BeNBeNeK

Orlová - Lutyně 
3. místo – Kateřina TOMALOVá

TJ Sokol Klimkovice
3. místo – David KOŽUŠNíK

VŠB Ostrava 

Umístění v kategorii ženy:
1. místo – Kateřina FRISCHOVá

TJ Sokol Plesná
2. místo – Kristýna UHRíKOVá 

TJ Sokol Plesná
3. místo – Anna ŠABRŠULOVá

TJ Sokol Plesná

Účastníci se tradičně rozloučili se se-
zónou 2014 posezením u stromečku a
radovali se z veselých dárečků, které
pod stromečkem našli. Ježíškovi děku-
jeme. Na závěr se všichni rozdělili do
dvou družstev a zasoutěžili v disciplí-
nách: hod na koš, kop do brány a ku-
želky. Po hektickém a bouřlivém závěru
byl výsledek 3:3. Václav Chyla

Poplatek ze psů 
na rok 2015

Upozorňujeme tímto majitele
psů v Plesné, kteří dosud neuhradili
místní poplatek ze psů, že splatnost
poplatku je 31. 3. 2015. Výše po-
platku zůstala stejná jako v přede-
šlých letech: za prvního psa 150 Kč
a za dalšího psa 500 Kč, poplatek
za psa v bytovém domě je 300 Kč.
Místní poplatek můžete uhradit ho-
tově přímo do pokladny Úřadu
městského obvodu Plesná nebo na
účet č. 19-1649977339/0800, vari-
abilní symbol 2712411xxx (za xxx
doplníte číslo popisné domu maji-
tele psa, např. číslo popisné 54 se
uvádí 054). 

Aneta Laňková, finanční úsek

Vánoční turnaj v badmintonu

ADRA otevírá v Ostravě svůj
první Obchod, který pomáhá. Cha-
ritativní obchod, jehož součástí je
také sociální šatník pro sociálně
slabé občany, zahájil provoz 12. 3.
2015 na ulici Mírová 98/18 v Os-
travě-Vítkovicích. 

Lidé mohou přinášet nové i použité
oblečení, keramiku, hračky, knihy a
další funkční a nezničené potřeby pro
domácnost, které již nepotřebují. Pro-
dejem těchto věcí zajistí ADRA rozvoj
dobrovolnických programů u osamě-
lých a nemocných seniorů, dětí a osob
s postižením v Ostravě. Každý, kdo zde
nakoupí, udělá radost nejen sobě, ale
potažmo i druhým, těm potřebným.
Otevírací doba pro příjem i podej věcí
je od pondělí do čtvrtka vždy od devíti
do sedmnácti hodin. 

Lidé pobírající podporu v hmotné
nouzi si budou moci jednou za měsíc

vybrat 5 ks oblečení na osobu, které
jim bude poskytnuto zdarma. Tento so-
ciální šatník bude otevřen vždy v pátek
od devíti do patnácti hodin.

Těm, kteří nechtějí, nebo nemohou
darovat či nakoupit věci v obchůdku,
nabízí dobrovolnické centrum i další
možnosti jak pomáhat konkrétním
lidem v našem městě. Každý může při-
ložit ruku k dílu při třídění a prodeji ob-
lečení pro charitativní ochod nebo se
stát dobrovolníkem-společníkem u se-
niorů, dětí či osob s postižením. 

Dobrovolnické centrum ADRA má v
pomáhání v regionu dlouholetou tra-
dici. Obdobné obchody již úspěšně
fungují ve Frýdku-Místku, Frýdlantu
nad Ostravicí, Havířově a Karviné.
Právě tyto obchůdky jsou důkazem, že
pomáhat druhým může opravdu každý. 

Více informací: Zuzana Kuperová,
zuzana.kuperova@adra.cz; 

mobil: 605 784 584

Víte, že pomáhat druhým můžete
i tím, že se hezky obléknete?
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Děti chodí odpoledne na florbal, na
kolečkové brusle, na volejbal, na bad-
minton, na tanečky, na cvičení pro menší
děti, na keramiku, ale i na cvičení pro
nejmenší děti do 3 let. 

A divíte se, proč tolik dětí jezdí ráno
autobusem po 8 hodině do Plesné?
Jezdí tady na sportovní turnaje. Byla by
škoda tak hezkou tělocvičnu dopoledne
nevyužít. Přijíždějí tady děti různého
věku, kluci i holky, na florbal, fotbal, vy-
bíjenou, volejbal …, pořádáme turnaje
pro porubské školy a přilehlé vesnice,
např. Velká Polom, Klimkovice…, ale
někdy přijíždějí i děti z celé Ostravy. 

Pořádáme i velké víkendové turnaje
– hlavně volejbalové, fotbalové, bad-
mintonové, velikonoční a vánoční tur-
naje pro studenty SŠ, ale i pro žáky ZŠ. 

Snažíme se děti zabavit i o volných
dnech na jaře a na podzim. Děláme cyk-
listické akce např. Vítkov Podhradí 3 dny,
srazy po táborech v Darkovicích 3 dny,
cyklovýlety na Hukvaldsko, Opavsko.
Také 3denní volejbalová soustředění v
Darkovicích pro středoškoláky i mladší
děti, byli jsme 4 dny v Tatrách na Rohá-
čích, 4 dny v Rychlebských horách nebo
jezdíme s dětmi na lyže a snowboard o
jarních prázdninách do Jeseníků. 

A tábory v létě – ty děláme taky. Jez-
díme na cyklo a vodu do Jižních Čech,
sjíždíme Nežárku, Lužnici, Vltavu, kou-
peme se ve všech pískovnách po cestě,
večer sedíme u kytary u ohně. Blbneme
u řeky, skáčeme z mola do řeky, někdy
spíme pod širákem, koupeme se pod

splavem, skáčeme z houpačky do Ne-
žárky… Také jezdíme na vodu na řeku
Berounku, na kolech poznáváme Křivo-
klátsko, Karlštejnsko, Rakovnicko, Vel-
kou Ameriku… jeďte s námi, info je na
webu ddmporuba.cz. 

No, a co děláme kromě sportu pro
děti v Plesné? Velikonoční akce, vánoční
Advent a Pálení čarodějnic. 

Velikonoce v Plesné budou brzy,
pokud si chcete udělat s dětmi ozdoby,
namalovat vajíčka, inspirovat se výsta-
vou, přijďte za námi, bude to v sobotu
28. března od 9.00 hod. v naší tělo-
cvičně. Prosím, doneste si alespoň
drobný materiál (vajíčko, stužky, maš-

ličky, kuřátka…). Pro malé děti budou
připraveny jednoduché ozdoby, které si
samy dotvoří. 

Čarodějnice v Plesné budou ve čtvr-
tek 30. dubna od 16.00, nazdobíme
májku, spálíme čarodějnici, opečeme
špekáčky, zazpíváme si u ohně s kytarou,
povozíte se na lanovce, poskáčete si na
skákacím hradu… 

A co nakonec? Hodně si cením toho,
že naše tělocvična je plně obsazená, že
tady máme kamarádské vztahy s dětmi
i rodiči, že nemáme žádné kázeňské
problémy, že děti, které k nám začnou
chodit, většinou zůstávají věrně i několik
let. Děkuji za to všem. Hana Gacková

Povídání o tělocvičně v Plesné
Už skoro všechno máme opravené, nové, hezké. Chodí k nám cvičit plno dětí z Plesné a okolních

vesnic, hodně dětí z Poruby. Večerní hodiny doplňují „dospěláci“, hrají fotbal a volejbal, cvičí jógu.
Naši tělocvičnu využívá dopoledne i mateřská školka, zajdou si někdy zacvičit do větších prostor. 

Děti z Keramiky – 1. skupina Děti z Keramiky – 2. skupina

Slavné vítězství plesenských volejbalistů
V sobotu, dne 17. 1. 2015, se konal v tělocvičně DDM v Plesné již tradiční

volejbalový turnaj. Pozvání k účasti na tomto turnaji přijala družstva z Horní
Lhoty, Vratimova a dále Ostraváček. Plesenští hráči utvořili dvě družstva, re-
prezentační tým A a dále nadšenecký tým B, který byl ještě doplněn a posí-
len hráči z jiných týmů. Celkově se tedy zúčastnilo pět družstev. Zápasy byly
velmi napínavé, hráči bojovali o každý balon s obrovským nasazením. Mnohé
výhry byly velmi těsné, často jen o pár bodů. Všechny týmy předvedly bri-
lantní výkony, všechny si zaslouží uznání. Tým Plesná A se umístil na prvním
místě, druhé místo obsadil tým z Horní Lhoty, třetí místo ukořistil tým Os-
traváček, čtvrté místo vybojoval tým Plesná B a tým z Vratimova obsadil
páté místo. Pro výherce byly připraveny odměny, vítězové dostali sladkou
cenu v podobě dortu. Přátelská atmosféra, která provázela celý turnaj, byla
velmi dobrá, protože podporovat hráče a sledovat zápasy přišly téměř celé
rodiny. Plesenští hráči si zaslouží poděkování za úžasnou reprezentaci. Nej-
větší poděkování patří Ľubomíru Mihálikovi za skvělou organizaci. 

Za oddíl volejbalu Silvie Romanová



Celoroční sportovní soutěž obcí
Vesnické sportovní hry (dříve „Ves-
nická olympiáda“) letos slaví ku-
laté dvacáté výročí. Letos se do ní
přihlásilo devět obcí, po loňsku od-
stoupila Pustá Polom, která měla
velký problém s naplněním většiny
disciplín sportovci, což byl v minu-
losti i problém Dobroslavic a Děhy-
lova. Věřme, že Plesnou, která je
dlouhodobě stabilním článkem
VSH, tyto personální problémy ne-
postihnou, a podaří se nám po-
stupně vyhledávat nové sportovce
do jednotlivých soutěží, kteří by
postupně doplnili a případně na-
hradili některé dlouholeté plesen-
ské reprezentanty. 

Letos již proběhly dvě soutěže v sá-
lové kopané a dráhových kuželkách.
Dalšími soutěžemi budou 21. 3. stolní
tenis v Pusté Polomi, 4. 4. badminton v
Plesné, 2. 5. přespolní běh v Těškovi-
cích, 23. 5. volejbal ve Vřesině, 13. 6.
nohejbal v Horní Lhotě, 12. 9. luko-
střelba ve Velké Polomi, 3. 10. cyklistika
v Plesné, 24. 10. sportovní střelba ve
Velké Polomi a letošní ročník uzavře v
listopadu plavání v Porubě. Vyzýváme
případné zájemce o reprezentování
Plesné v některém sportu, aby se přihlá-
sili hlavním organizátorům soutěže za
Plesnou Zbyškovi Ciompovi (zbysek.ci-
ompa@elvac.eu) nebo Vladimírovi Ma-
chovi (mach@narwall.cz). Podmínkou
účasti je trvalé bydliště v Plesné. 

Letošní ročník VSH zahájila soutěž v
sálové kopané v Dolní Lhotě. Turnaj
odehrálo všech devět obcí a soutěž byla
dramatická až do posledního kola. Cel-
kem se odehrálo 36 zápasů a nakonec
se radovala Horní Lhota z obhájení loň-
ského vítězství. Plesná po dobrém vý-
konu skončila těsně pod stupni vítězů na
čtvrtém místě. Plesnou reprezentovalo
družstvo ve složení David Bochňák, On-
dřej Bochňák, David Cihlář, David Rad-
houský, Jiří Svoboda, Marek Vajda. 

Výsledky 1. soutěže 
v sálové kopané: 

1. Horní Lhota, 2. Velká Polom 
3. Dolní Lhota, 4. Plesná 
5. Těškovice, 6. Krásné Pole 
7. Hlubočec, 8. Vřesina, 9. Kyjovice 
Druhou soutěží byly dráhové kuželky

v Dobroslavicích. Soutěž družstev opa-
novala suverénní Vřesina, když Jakub
Hájek překonal výkon svého otce z loň-
ska o 2 body a zůstal výkonem 179
kolků o jediný bod za zatím nejlepším
výkonem Karla Riedla z Dobroslavic.
Plesná ve složení Vladimír Dedek (131b,
17. místo), Petr Košař (115b, 26.), Tomáš
Luzar (102b, 31.) a Pavel Novák (101b,
32.) obsadila až osmé místo. I tak jsme
se proti loňsku zlepšili o jedno místo. Je
to výzva do příštího ročníku najít dobré
kuželkáře mezi novými občany Plesné. 

Výsledky 2. soutěže 
v dráhových kuželkách: 

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

Celkové výsledky obcí
po 2 soutěžích: 

1. Vel. Polom 18b., 2. Hor. Lhota 16b. 
3. Dolní Lhota 15b., 4. Vřesina 13b. 
5. Krásné Pole 13b., 6. Těškovice

11b. 
7. Plesná 10b., 8. Hlubočec 8b. 
9. Kyjovice 4b. 
Ve třetí letošní disciplíně  VSH získali

Plesenští stolní tenisté  bronz, když vy-
hrála Vřesina před Hlubočcem a právě
Plesnou. Za Plesnou nastoupilo družstvo
ve složení Markéta, Kristýna a Petr Syn-
kovi, v jednotlivcích skončil Petr Synek
druhý za Tradičním vítězem Petrem Hej-
lem z Horní Lhoty.

Vzhledem k tomu, že další soutěže
má Plesná silné – stolní tenis a badmin-
ton, věříme, že se umístění naší obce ra-
pidně zlepší. Veškeré výsledky najdete
na www.volny.cz/sokol-plesna. V. Mach
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PLESNÁ
Tak jsme tady opět s novinkami

ze školky. Sotva jsme se po Váno-
cích rozkoukali, čekal nás lyžařský
výcvik. Sněhu sice moc nebylo, ale
Skalka už zdálky svítila technickým
sněhem a děti, když to viděly, zajá-
saly. První den to moc nešlo, děti
padaly a s pomocí instruktorů se
zase zvedaly, ale všechny se snažily
a další dny už bylo vidět pokroky.
Skvělý přístup instruktorů a veselé
kousky maskota Skaláčka děti moti-
vovaly k úžasným výkonům. Bylo
vidět, jak je lyžování baví. Poslední
den přišli své děti povzbudit i ro-
diče a byli jistě překvapeni, kolik
toho za týden zvládly. Děkujeme ce-
lému týmu ze Skalky.

Koncem ledna jsme s dětmi vy-
zdobili třídy a přichystali se na kar-
neval. Do mateřské školy přijeli dva
klauni, kteří dětem přivezli veselé
písničky, spousty her, soutěží a také
bublin a nafukovacích balónků. Děti
se převlékly za princezny, mořské
panny, piráty, zvířátka, nechyběl ani
šašek, rytíři a různí superhrdinové.
Na závěr klauni dětem nafoukli a vy-
tvarovali zvířátko, jaké si kdo přál. V
případě kluků to byly většinou meče,
nafukovací a tedy vhodné k boji bez
úrazů. Všichni si karneval užili.

V únoru jsme navštívili Divadlo
loutek v Ostravě. Tentokrát jsme se
vypravili na známou pohádku
Broučci. Děti příběh zaujal, v di-
vadle se chovaly opravdu vzorně, za
což si zaslouží velkou pochvalu. Ob-
divovali jsme krásné loutky a nako-
nec jsme potleskem vyjádřili, že se
nám představení moc líbilo.  

V měsíci březnu nás čeká diva-
délko Šikulka, které za námi přijede
do školky. Starší děti se vydají do
stanice přírodovědců a všichni se už
těšíme, až si vyjdeme na první jarní
vycházku do lesa pozorovat pro-
bouzející se přírodu. Pro tuto chvíli
se loučíme a přejeme všem pěkné
slunečné jarní dny. 

Kateřina Čepková, učitelka

Jubilejní dvacátý ročník 
vesnických sportovních her
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Osvobození Plesné před 70 lety
Byl počátek jara roku 1945.

Všichni již věděli, že se kvapně blíží
tak očekávaný konec 2. světové
války a fašismus bude poražen.
Avšak před nastolením míru bylo
nutné vyhnat nacistické hrdlořezy
a jejich přisluhovače, kteří se zuby
nehty bránili a neměli v úmyslu dát
postupujícím osvoboditelům nic
zadarmo. K Ostravě se blížila Rudá
armáda, včetně 1. českosloven-
ského armádního sboru, a aktivita
okupantů se soustředila na maxi-
mální zpomalení jejich postupu.
Nacisté si byli dobře vědomi svých
válečných zločinů spáchaných na
Sovětech i na našem utlačovaném
národu a neměli jinou šanci. 

Hlavní část Ostravsko-Opavské ope-
race byla zahájena 15. dubna 1945 v
10:00. Po dělostřelecké přípravě vyra-
zila do útoku vojska 60. armády i vojska
38. Armády, jejichž součástí byl i česko-
slovenská tanková brigáda. Při tomto
útoku došlo k prolomení nepřátelské
obrany v prostoru Rohov – Krzyzano-
wice a osvoboditelé postoupili až 7 km
na naše území. Útočící vojska však na-
rážela na pevnou obranu a utrpěla
velké ztráty. Opavské obranné pásmo
bylo prolomeno až ve dnech 20. – 23.
dubna. Dne 22. dubna byla osvobo-
zena Opava a tento úspěch umožnil so-
větským a československým vojskům
postup směrem na Ostravu. 

Další velký úder poté pokračoval ve
směru Háj ve Slezsku – Velká Polom –
Klimkovice a 26. dubna 1945 byla
osvobozena i Plesná. Při přechodu
fronty přes naši obec padlo více než 90
rudoarmějců (záměrně uvádím tento
počet, neboť přesný údaj se dle růz-
ných historických dokumentů rozchází)
a 7 plesenských občanů. Následující
den se již v naší obci mohli její obyva-
telé nadechnout opět svobodně. Poté
8. května 1945 v pozdně večerních ho-
dinách podepsalo velení nacistických
vojsk bezpodmínečnou kapitulaci a 2.
světová válka v evropě skončila. Ještě

pár dnů po tomto oficiálním konci se
našlo několik lokálních bojišť, ale
během nemnoha následujících dnů
válka skončila i tam. Po mnoho nastá-
vajících let se ještě napravovaly křivdy,
které tato válka způsobila. 

Druhá světová válka přinesla zhruba
60 milionů lidských obětí, z čehož 20 mi-
lionů připadá na vojáky a 40 milionů na
civilisty. Celkové množství ztrát zůstává
ovšem nejisté, neboť počet mrtvých
nelze zcela přesně určit. Největší ztráty
utrpěl SSSR, který během války přišel o
27 milionů lidí. Počet Čechů padlých v
této válce převyšuje 300.000 obětí. 

Poslední válka vždy bývá považo-
vána za nejstrašnější. Totéž se dá říci i

o této. Doufám a věřím, že se lidé z
toho poučili a k podobnému konfliktu
již nikdy nedojde. 

Obávám se však, že lidstvo jako
celek ještě dostatečně nezmoudřelo, o
čemž svědčí i mnoho lokálních kon-
fliktů, které naše planeta od té doby za-
žila. Nerad bych však končil
pesimisticky, a tak bych závěrem chtěl
ještě jednou projevit svou hlubokou
soustrast nad všemi padlými v 2. svě-
tové válce i ve všech nespravedlivých
válkách, které kdy lidé vedli. Život v
míru a úctě k jeho podstatě je jediným
pojítkem bez rozdílu na rasu, víru či po-
litické přesvědčení a všichni by si toho
měli být vědomi. (JK)
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V závěru loňského roku byla pro nás
nejdůležitější výroční členská schůze. S
klidným svědomím můžeme s předse-
dou klubu p. Antošem prohlásit, že
plán činnosti na rok 2014 byl zcela spl-
něn. Loni jsme ještě měli besedu na
Mikuláše, pravda, bez Mikuláše i dal-
ších rekvizit, ale dárky jsme si vyměnili
a při občerstvení se pobavili. Definitiv-
ním rozloučením s rokem 2014 byl
předsilvestrovský pochod slezskou kra-
jinou, kterého se zúčastňuje, a loni se
také zúčastnila, řada seniorů.

Rok 2015 začal pro nás 8. ledna
besedou při cukroví a ochuceném (!)

čaji. Co všechno naše děvčata (nebo i
chlapci?) umí na svátky upéct? Posilnili
jsme se do nového roku, a tak jsme
měli dost síly k dalšímu poznávání světa
kolem nás. Navštívili jsme energetické
centrum hypermarketu Globus. Téměř
40 členek a členů klubů (obr. 1 vpravo
nahoře) přijal pan ředitel Hesoun. Po
jeho úvodních slovech a po občer-
stvení se část seniorů odebrala k pro-
hlídce strojovny, zbytek do pekárny. 

Zatím se už v zahradách objevily
sněženky a krokusy a přišel čas oslavit
Mezinárodní den žen. Stále více spolé-
hají členky klubu při přípravách a prů-
běhu oslav na muže. Opět se ukázalo,
že je to dobrá volba. Pan starosta Pavel
Hrbáč, přišel rovněž s růžemi poblaho-
přát ženám. Další muži fotili, rozdávali
dárky, řídili losování o ceny; muži jsou
prostě ženám milými a užitečnými spo-
lečníky. Nejen při MDŽ! Na obr. 2 gra-
tuluje předseda klubu p. Antoš k
významnému jubileu paní Jiřině Kolá-
řové. Léta pracovala ve výboru klubu,
tak ji vždy mezi sebou rádi vidíme.
Jestli se můžeme pochlubit, že Klub

důchodců v Plesné pracuje dobře, je to
i její zásluha. Přímo v den konání oslav
měla narozeniny p. echetová. I jí jsme
zvlášť poblahopřáli. 

To jsou zatím naše letošní společné
chvíle v klubu seniorů. Čeká nás ale
letos ještě mnoho pěkných zážitků: jed-
nodenní zájezd na Hlučínsko s plavá-
ním, nakupováním a obědem, nákupy
v Polsku, zájezd do Slovinska, třídenní
zájezd do východních Čech, smaže-
nice, vaření klobás, v září výlet do Kar-
viné a okolí, členské besedy a na závěr
roku výroční členská schůze. 

Ten největší zážitek však je, že se se-
tkáváme, vzájemně si rozumíme, chá-
peme radosti i problémy své věkové
kategorie. A když nám rozumějí i
mladší spoluobčané a chovají se podle
toho, svět je hned krásnější.

Za Klub důchodců v Plesné
M. Wiedermanová

Foto: J. Bubla

Senioři jsou aktivní
Už týdny, ba dokonce měsíce nedal náš klub o sobě v místním tisku
vědět. Ale činnost Klubu důchodců v Plesné byla, nezávisle na místních
médiích, stále čilá a zajímavá. O tom také informuje vývěsková skříňka
klubu; je vylepšená, pěknější. 

EUROKLÍČ ZDARMA
Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, di-

abetici, stomici, onkologičtí pacienti,
lidé trpící roztroušenou sklerózou, Par-
kinsonovou chorobou, nespecifickými
střevními záněty: Crohnovou chorobou
a ulcerózní kolitidou; močovými dys-
funkcemi a rodiče dětí do tří let, mohou
získat zdarma eUROKLíČ a zapojit se
aktivně do projektu eUROKLíČ V MO-
RAVSKOSLeZSKéM KRAJI, který reali-
zuje Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR. Jde o mezinárodní pro-
jekt, který už více než čtvrt století po-
máhá lidem se sníženou schopností
pohybu ve vyspělých evropských ze-
mích. euroklíč zajišťuje rychlou a důs-

tojnou dostupnost veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení
(např. výtahů, svislých a schodišťových
plošin apod.) osazených jednotným eu-
rozámkem. euroklíč lze použít v řadě
zemí evropy, u nás je již osazeno přes
650 míst (např. na úřadech, nádražích,
čerpacích stanicích, v obchodních cen-
trech apod.). Uvedené cílové skupiny
potřebují ke své hygieně vybavené a
čisté prostředí, což uzavřený prostor
eurozámkem lépe zajistí. 

Každé místo osazené eu-
rozámkem je označeno pa-
mětní deskou, databázi
všech osazených míst nale-
znete na www.euroklic.cz. 
• centrální distribuční místo

euroklíčů: Regionální pracoviště
NRZP ČR pro Moravskoslezský kraj,
30. dubna  2944/1, 702 00 Ostrava

• provozní doba distr. místa: pondělí až
čtvrtek 800 – 1600 h, pátek 800 – 1200 h,
e-mail: euroklicostrava@gmail.com,
tel. 596 110 282

• pokud se do distribuční kanceláře ne-
máte možnost dostat, kontaktujte p.
Davida Trojka na tel. 605 063 559
euroklíč si mohou dlouhodobě za-

půjčit i rodiče dětí do tří let prostřed-
nictvím sítě mateřských center.
Kontakt: Radka Filipíková, krajská
koordinátorka pro Moravskoslez-
ský kraj, tel. 731 515 981

Zuzana Baierová Petrášová,
úsek sociální
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Zastupitelstvo městského obvodu
Plesná, na svém zasedání v prosinci
2014, schválilo vyrovnaný rozpočet
na rok 2015 ve výši 8 869 000 Kč. 

Příjmy rozpočtu tvoří přijaté transfery,
daně z nemovitostí, místní a správní po-
platky, příjmy z prodeje pozemků a
ostatní příjmy městského obvodu. Nej-
významnější příjmová položka měst-
ského obvodu je tzv. neúčelová dotace,
kterou poskytuje statutární město Os-
trava všem městským obvodům. Výše
neúčelové dotace je stanovena metodi-
kou statutárního města (počet obyvatel,
rozloha, atd.) Pro náš městský obvod je
dotace nedostačující, proto jsme žádali
o posílení neúčelové dotace. Na pod-
zim roku 2014 bylo dohodnuto se sta-
tutárním městem Ostra va, že výše po -
sílení neúčelové dotace zůstane stejná,
jako v roce 2014, tzn. 800 000 Kč. Po slo-

žitém vyjednávání starosty Pavla Hrbáče,
v prosinci roku 2014, se statutárním
městem, bylo přislíbeno navýšení posí-
lení neúčelové dotace o 500 000 Kč.
Celková výše posílení pro náš městský
obvod na rok 2015 je tedy 1 300 000 Kč.
I přesto, že před schválením rozpočtu
statutárního města Ostravy bylo do-
hodnuto krácení neúčelových dotací
všem městským obvodům ve výši 5 %,
je celková dotace pro náš městský
obvod na rok 2015 (včetně posílení) ve
výši 5 088 000 Kč, což je nejvyšší částka
dotace, která byla Městskému obvodu
Plesná kdy poskytnuta. 

Financování rozpočtu Městského ob -
vodu Plesná bylo pro zajištění pokrytí
výdajů na nákup pozemků (bývalá vo-
dárna), dopracování projektů na chod-
níky, výdaje na rekonstrukci domu
smutku, atd. schváleno ve výši 925 000
Kč. Druhou stranu rozpočtu tvoří výda-

jová část dělená na běžné a kapitálové
výdaje. Mezi významné stavební akce v
roce 2015 patří celková rekonstrukce
domu smutku, na kterou jsou pláno-
vány výdaje ve výši 420 000 Kč. Nelze
opomenout výdaje spojené s opravou
střechy mateřské školy, pro kterou bylo
v rozpočtu schváleno 250 000 Kč. Po
vyjednávání starosty Městského ob-
vodu Plesná se statutárním městem
Ostrava byla vyjednána a schválena,
pro náš městský obvod, dotace ve výši
767 000 Kč na generální opravu střechy
a úpravu ústředního vytápění mateřské
školy, jenž je v současné době nedosta-
čující a v havarijním stavu. 

Výše uvedený výčet výdajů na
opravy a investiční akce není končený.
Nadále se bude vedení Městského ob-
vodu Plesná snažit získat další finanční
prostředky pro náš městský obvod. 

MOb Plesná

Financování Městského obvodu Plesná

1/1
strany

2 000 Kč
210 x 297 mm

+ ořezové značky 
a min. 3 mm spad

1/2
strany

1 200 Kč
175 x 125 mm

nebo
210 x 150 mm

+ ořezové značky 
a min. 3 mm spad

1/2
strany

1 200 Kč
90 x 257 mm

nebo
100 x 297 mm

+ ořezové značky 
a min. 3 mm spad

1/4
strany
700 Kč

90 x 125 mm

1/4
strany
700 Kč

175 x 65 mm

1/4
strany
700 Kč

45 x 257 mm

CeNíK INZeRCe V INFORMAČNíM ZPRAVODAJI
MěSTSKéhO ObVODU PLESNÁ

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Dne 17. – 19. 4. 2015 budou přistaveny 
kontejnery na velkoobjemový odpad, 

a to na obvyklých místech. 
Odvezeny budou 20. 4. 2015. 

Pod Žižkovem, Ul. Karla Svobody - U bývalého JZD, 
Ul. Hrabek – U hřiště, 

Střed – u hasičské zbrojnice, Ul. Na Milířích

Připomínáme kontakty na
pracoviště Úřadu práce ČR
V budově na ulici Opavská 1118/33 v Ostravě-Porubě
je umístěna část úřadu práce, ve které si  plesenští ob-
čané mohou vyřídit tyto záležitosti:
– zprostředkování zaměstnání (tel. 950 143 223),
– dávky státní sociální podpory (tel. 950 143 150),
– dávky pomoci v hmotné nouzi (tel. 950 143 783).

Kontaktní telefon je vždy ke každé agendě uveden
pouze jeden, nejsou zde kontakty na všechny pracov-
níky ÚP (nejsou uvedeny ani na webových stránkách
ÚP). Občané jsou přidělováni jednotlivým pracovníkům
dle počátečních písmen svého příjmení. 

Na Pivovarské ulici 84/1 v Moravské Ostravě
si plesenští občané mohou vyřídit tyto záležitosti: 
– příspěvek na mobilitu,
– příspěvek na zvláštní pomůcku,
– průkaz osoby se zdravotním postižením,
– příspěvek na péči.

Telefon: 950 143 134
Informace mohou občané získat také na lince 
call centra MPSV + 420 844 844 803. 

Zuzana Baierová Petrášová, úsek sociální



Ve dnech 24. – 25. ledna 2015 
TJ Sokol Plesná opět uskutečnil zá-
jezd na lyže do Malenovic v Besky-
dech na chatu Poma. Na zájezd se
přihlásilo 55 zájemců, ale do od-
jezdu se stav z důvodu nemoci zre-
dukoval na 46 osob. V sobotu
večer ještě dorazili dva účastnici a
v neděli dvanáct. 

Po dvoudenním dešti na začátku
ledna jsem měl obavy, že zájezd budu
muset opět zrušit pro nedostatek
sněhu jako v roce 2014. Předpověď
byla sice příznivá, ale nenaplňovala se.
Webové kamery na Pomě byly zamě-
řené všude možně, jen ne na sjez-
dovku, tak se nedalo zjistit, kolik je v
Malenovicích sněhu. Pan Studený mě
ale ve středu ujistil, že se lyžuje a pod-
mínky pro lyžování jsou dobré. Na
otázku jestli se dá na lyžích dojet až k
lyžárně v chatě, se dlouho odmlčel a
pak mi sdělil, že 20 m se musí jít bez
lyží. Toto rozhodlo, že zájezd se usku-
teční. A bylo to dobré rozhodnutí. Pří-
jezd na chatu i ubytování proběhlo bez
větších problémů. Svah byl v sobotu
ráno upravený, trošku zmrzlý a tvrdý, tr-
valo asi dvě jízdy, než si člověk zvykl a
našel optimální místa pro sjíždění. Od-
poledne byl svah ještě lepší a lyžovalo
se výborně do 16 hodin. Žádné fronty
u vleku, jen nahoru a dolů. V místě vý-
stupu z vleku se tvořily hloučky, kde
mezi účastníky při diskusích křižovaly
placaté plechové lahvičky. 

Po večeři se většina účastníků s ma-
lými dětmi vydala na bazén do blíz-
kého hotelu P. Bezruč, nebo si šli zahrát
bowling. Venku začalo sněžit, a tak se
při návratu brodili v téměř  15 cm
vrstvě sněhu. Večer se v restauraci vy-
tvořila rodinná idylka, kdy se hrály
karty, kostky a maminky s malými
dětmi Aktivity. Bylo zábavné sledovat,
jak maminky dětem a naopak předvá-
dějí beze slov jednotlivé úkoly a snaží
se je uhodnout. Spát se šlo nečekaně
brzy, všichni byli unavení z celodenního
lyžování a pobytu na horském vzdu-

chu. V 9 hodin ráno se nás na uprave-
ném přírodním sněhu sešlo hodně a ly-
žovalo se parádně. Od 10 hodin jsme
odstartovali tradiční závody ve sla-
lomu, kterého se zúčastnilo 44 lyžařů a
lyžařek. Po obědě proběhlo vyhodno-
cení a předaní fidorkových medailí a
cen, které dodaly firmy eLVAC a.s.,
SeP SYSTéM, Ivar CS, spol. s r, o.

Výsledky: lyže 
Dívky do 7 let
1. místo – Anička Mikolajková
2. místo – Zuzanka Ciompová 
3. místo – Terezka Nešetřilová 
Chlapci do 7 let
1. místo – Jan Mikolajek
2. místo – Michal Putera
3. místo - Martin Giera
Dívky do 10 let
1. místo – Beatka Studená
2. místo – Kristýna Prchalová     
3. místo – René Cihlářová
Chlapci do 10 let
1. místo – Martin Poruba
2. místo – Adam Košař
Chlapci do 13 let
1. místo – Petr Laňka
2. místo – Jan Poruba
Dívky do 15 let
1. místo – Dáša Stařinská
2. místo – Alžběta Zamarská
3. místo- Veronika Prchalová
Chlapci do 15 let
1. místo – David Cihlář
2. místo – Daniel Giera
Muži do 20 let
1. místo – Michal Veist
Ženy do 40 let
1. místo – Radana Mikolajková
2. místo – Sylva Libenková
Muži do 40 let
1. místo – Michal Nešetřil
2. místo – Petr Košař
3. místo – Marek Mikolajek
Ženy do 50 let
1. místo – Denisa Cihlářová
2. místo – Radana Porubová
3. místo – Hana Pastvičková

Muži do 50 let
1. místo – Zbyněk Stařinský
2. místo –  Hynek Lahuta
3. místo – Petr Laňka 
Ženy nad 50 let
1. místo – Blanka Bystroňová  
2. místo – Věra Miklušová
Muži nad 50 let
1. místo – Vladimír Dedek
2. místo – Ondra Mikluš
3. místo – Lubomír Putera
Muži nad 60 let
1. místo – Vladimír Sobek
2. místo – Stanislav Mohyla

Výsledky: snowboard 
Chlapci do 13 let
1. místo – Hugo Lahuta
Dívky do 20 let
1. místo – Karolína Chylová
2. místo – Denisa Ovesná 
Chlapci do 20 let
1. místo – Martin Petráš
2. místo – Jan Stařinský

Nejrychlejší časy dosáhli v kategorii
ženy, Dáša Stařinská – 23, 44 vteřin,
muži Zbyněk Stařinský – 21,16 vteřin

Po obědě jsme vyklidili pokoje a šli
si ještě zalyžovat. Terén byl dost roz-
bitý, tak to bylo spíše takové mazlení s
muldami, jak mi vysvětlila dcera.

Autobus přijel včas, udělali jsme po-
slední společné foto a vyrazili vesele k
domovu. Zájezd na lyže se Sokolem se
nám opět vydařil. Nazdar!

Václav Chyla
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Zájezd na lyže 2015

Kontrola 
reklamních zařízení

Statutární město Ostrava –
Úřad městského obvodu Plesná
informuje majitele a provozova-
tele informačních a reklamních
zařízení umístěných v MOb Ples -
ná, že v jarních měsících bude
probíhat kontrola těchto infor-
mačních a reklamních zařízení. 

Markéta Prokešová, 

tajemnice ÚMOb



Zelený pažit s.r.o., Žákovská 842/27, 709 00 Ostrava, mobil 603 528 198
e-mail: zelenypazit@volny.cz, www.zelenypazit.cz

realizace nových sportovních 
ploch s přírodním trávníkem

rekonstrukce a renovace 
fotbalových hřišť

instalace automatických
závlahových systémů

regenerace a ošetřování
sportovních trávníků

výstavba fotbalových hřišť 
a tréninkových ploch
s umělými trávníky

budování víceúčelových 
hřišť s umělými povrchy

prodej travních osiv 
a speciálních hnojiv,

poradenství

Rekonstrukce hřiště 

s instalací vyhřívání

TJ Spartak Myjava 2014

Realizace fotbalových hřišť 

s umělými trávníky v Polsku 

- tréninkové areály 

pro EURO 2012 Wroclaw

Výstavba fotbalových hřišť

s umělým trávníkem 

v Albrechticích a v Orlové

Rekonstrukce hlavního

hřiště FK Senica před

utkáním UEFA 2010


