
Vážení spoluobčané,
v uplynulém měsíci, dne 26. dubna 2015, si naše obec připomněla významné 70. vý-

ročí osvobození Plesné. Rád bych touto cestou poděkoval Vám všem, kdo jste se průvodu
účastnili, hasičům za příkladný přístup k oslavám a čestnou stráž. Tato vzpomínková akce
prokázala, že uctění padlých a připomenutí hrůz války se dotýká také mladší generace
našich spoluobčanů. Poděkování patří i těm, kdo přispěli svou pomocí při organizaci. 

Máme za sebou již 18. ročník Májové Plesné, který i přes proměnlivé počasí dopadl
po všech stránkách velice úspěšně. Za připomenutí stojí stavění máje s doprovodným
programem pro děti, pálení čarodějnic, které proběhlo v rámci vlastního festivalu.
Všechny jmenované akce byly navštíveny v hojném počtu a věřím, že i v dalším roce
budou tyto i podobné události sloužit především jako příležitost pro setkávání nebo od-
počinek. Po finanční stránce dopadla Májová Plesná velice příznivě zejména díky finanční
podpoře Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Plesná, finanční a hmotné
podpoře sponzorů. Nesmím opomenout poděkování kulturní komisi za její úspěšně od-
vedenou práci, za pomoc  Sboru dobrovolných hasičů Plesná, TJ Sokol Plesná, Klubu
důchodců Plesná, politickým složkám v Plesné a v neposlední řadě také DDM Plesná
při organizaci celého festivalu. 

Jak jste již nepochybně stihli zaznamenat, od počátku dubna probíhá na ulici Karla
Svobody v úseku mezi Hrabkem a obchodním centrem plánované rozšíření komunikace
spojené s vybudováním chodníku a autobusových zastávek. Ačkoliv nám tato rekon-
strukce přináší jistá omezení a pro mnohé také znamená nepříjemné objížďky, konečný
výsledek přinese užitek nám všem – chodcům zajistí bezpečí i nové dopravní spojení 
a řidičům aut větší komfort jízdy. Stavební firma přislíbila ukončení prací na konci měsíce
srpna, aby byl neomezený provoz zajištěn již po skončení letních prázdnin. 

Zároveň jsme také požádali město o finanční podporu na dokončující se projekt chod-
níku od bývalého statku směrem k Hrabku. Podobně máme v úmyslu postupovat u dal-
ších připravovaných projektů chodníků, které bychom rádi realizovali co nejdříve.
Požádali jsme město Ostravu o spolupráci v rámci projektů na výstavbu chodníků: jako
č. 1 by byl vystavěn chodník na ulici Karla Svobody, následovaný projektem chodníku 
č. 2 pro ulici 26. dubna směr ze Žižkova do středu obce a v neposlední řadě projekt
chodníku č. 3 na ulici Vlnitá. Pokračování na straně 3 

požádali jsme o finance
na projekt chodníků 

rozšíření komunikace
na ul. Karla Svobody

Májová Plesná
se vydařila
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Pavel Hrbáč

starosta

V tomto čísle se můžete
také dočíst o výletech pro
děti z mateřské školy 
a výletech důchodců.
Na str. 6 se také dočtete 
o tradiční plesenské pouti 
a na straně vedlejší o ves-
nických sportovních hrách.

760
Májová Plesná

Osmnáctý ročník Májové Plesné
proběhl 30. dubna 2015, kdy děti 
v kostýmech čarodějnic a čarodějů při-
šly nazdobit máj; pak už to bylo jen na
plesenských „chlapech“ postavit tak
krásný a vysoký máj. Prvního května
2015 pokračoval festival dopoledním
průvodem souborů s koňským dopro-
vodem po Plesné ve třech směrech. Pokračování na straně 2
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Vážení 
spoluobčané, 

Na území naší
obce jsou některé

neudržované a zaplevelené pozemky.
Dovolujeme si upozornit vlastníky
těchto pozemků na povinnost sekání
trávy a plevele. 

Tuto povinnost stanovuje zejména
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ze-
mědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Dle tohoto zákona musí hospodařit na
zemědělském půdním fondu vlastníci
nebo nájemci pozemků tak, aby nezne-
čišťovali půdu a tím potravní řetězec 
a zdroje pitné vody škodlivými látkami
ohrožujícími zdraví nebo život lidí a
existenci živých organismů, nepoškozo-
vali okolní pozemky a příznivé fyzikální,
biologické a chemické vlastnosti půdy

a chránili obdělávané pozemky podle
schválených projektů pozemkových
úprav. Zákon č.326/2004 Sb. o rostlino-
lékařské péči a o změně některých sou-
visejících zákonů, který v ustanovení §3
odst. 1 písmo a) zakotvuje povinnost
zjišťovat a omezovat výskyt a šíření
škodlivých organismů včetně plevelů
tak, aby nevznikla škoda jiným osobám
nebo nedošlo k poškození životního
prostředí, k ohrožení zdraví lidí i zvířat.

Podle ustanovení Zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, §58 odst. 2. může obec
uložit pokutu až do výše 100.000,-Kč
právnické a fyzické osobě, která je pod-
nikatelem, která neudržuje čistotu a po-
řádek na pozemku, který užívá nebo
vlastní tak, že naruší vzhled obce. 

Podle Zákona č.200/1990 Sb. o pře-
stupcích, § 47 b, odst. 1), písm. d) se
přestupku dopustí ten, kdo neudržuje
čistotu a pořádek na svém nebo jím

užívaném pozemku tak, že naruší
vzhled obce. Za přestupek podle od-
stavce 1 může obec uložit pokutu až do
výše 10.000,-Kč. 

Dále si dovolujeme upozornit na
obecně závaznou vyhlášku statutárního
města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení
veřejného pořádku omezením hluku  se-
kačkou na trávu a křovinořezem, kotou-
čovou pilou, motorovou pilou, bruskou
a rozbrušovačkou, pneumatickým kladi-
vem, kompresorem, vrtačkou, střelnou
zbraní a zábavnou pyrotechnikou.  

V čl. 4 je uvedeno, že každý je povi-
nen zdržet se této činnosti: 

a) o nedělích, státních a ostatních
svátcích

b) od pondělí do soboty v době od
20.00 hod. do 22.00 hod.

c) v době nočního klidu od 22.00
hod. do  06.00 hod.

Mgr. Roman Rajský, místostarosta

Upozornění Úřadu městského obvodu Plesná  
vlastníkům pozemků – povinnost sekání trávy a plevele 

Májová Plesná
Pokračování ze strany 1
Odpolední program nám zahá-

jila hymnou Bára Čechová a
Lukáš Červenka nás seznámil
s vynikajícími soubory z Mo-
ravskoslezského kraje: byly

to dětské soubory Hlubinka, Ostra-
vička a soubory dospělých Kotek, Hlu-

bina, Šmykňa a Ondřejnica. I přes
chladnější počasí

navštívily Májo-
vou Plesnou

spousty lidí. 

Děti si mohly zaskotačit s klauny 
s obrázky namalovanými na jejich tvá-
řičkách. Ve 20 hodin pokračovala Má-
jová Plesná ochutnávkou výborného
vína z vinařství Skoupil. K poslechu 
a tanci zahrála rock cimbálová kapela
ŠAJTAR. V letošním roce Májovou
Plesnou provázely změny, které, do-
ufáme, vedly k lepšímu. Přejeme Má-
jové Plesné ještě mnohaleté pokra -
čování. Velké poděkování a zásluha
patří všem, kdo se podíleli na její pří-
pravě, organizaci, a rovněž štědrým
sponzorům. 

Za kulturní komisi Martina Peterková
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INfORMAČNí ZPRAVODAJ MěSTSKéHO OBVODu PLeSNá

Útulek pro psy má otevřeno
Ročně končí stovky psů přivázaných u stromů, vyhozených z aut

nebo zmateně pobíhajících po ulicích nakonec v lepším případě 
v útulku. Tímto způsobem jim bohužel někteří majitelé oplácejí jejich
věrnost. Naštěstí se ale najdou lidé, kteří chtějí opuštěným zvířatům
pomoci najít nový domov. Pokud i vy patříte mezi ně, přijďte do útulku
pro psy na Provozní 4 do Ostravy-Třebovic. Jeho provozovatelem je
nově Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.
Kromě pondělí je v útulku otevřeno denně od 10 do 17 hodin. 

Aktuální nabídku pejsků k osvojení najdete na http://utulekostrava.cz
nebo na facebookovém profilu, tel. 599 455 191, 602 768 795.

Pokračování ze strany 1
Slovo StaroSty
Jarní měsíce bývají ve znamení velkých

úklidů. Z toho důvodu byly také přista-
veny kontejnery na velkoobjemový odpad
a to rovnou na pěti místech naší obce. Pro
zkvalitnění využití této služby byla doba
přistavení prodloužena přes víkend. Další
kontejnery budou přistaveny v měsíci září,
přesné datum je uveřejněno v tomto čísle
Plesa. Také došlo k čištění všech cest a ulic
v našem obvodě po zimní údržbě. S při-
cházejícím létem nás čeká období sečení
trávy. Naše obecní četa seče všechny plo-
chy svěřené našemu obvodu a postupuje
směrem od středu obce přes ostatní části

obce až po hřbitov. Rád bych Vám, spo-
luobčanům, poděkoval za pomoc při se-
čení trávy obecních ploch před Vašimi
domy, napomáháte tak k příjemnému
vzhledu naší obce. 

Na závěr bych Vás rád pozval na blí-
žící se Jakubskou pouť, která se usku-
teční 26. července 2015 v centru Plesné.
Tradičně můžete navštívit kostel, kde
proběhnou slavnostní bohoslužby, děti
i dospělí se mohou taktéž těšit na
zbrusu nové pouťové atrakce. Sbor dob-
rovolných hasičů Plesná za podpory
Městského obvodu Plesná uskuteční ta-
neční zábavu 25. července 2015 v cen-
tru obce. Pavel Hrbáč, starosta

Myslivecký spolek
Děhylov, z.s.,
zve občany 
na tradiční 

zvěřinové hody 
v sobotu 27. 6. 2015

od 1300 hod.

v areálu chaty MS Děhylov, 
ul. Zemědělská 207/16,

Děhylov, 

s doprovodným programem 
a živou hudbou od 1700 hod. 

Zvou myslivci.
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V pátek 15. května jsme vzali batůžky
a pláštěnky a dojeli jsme autobusem na
zastávku Opavská. Za chvíli jsme byli v
lese, kde děti měly prostor pro běhání,
skákání a také pro objevování. ukazovali
jsme si různé rostliny, fotografovali je 
a sbírali do herbáře. Některé názvy zněly
jako jazykolamy. Vyslovit třeba „pryskyř-
ník“, „kokořík“ nebo „řeřišnice“ dalo
některým dětem dost práce.  S rostlinou
„svízel“ jsme si užili dost legrace, lepila
se na mikiny a čepice. unaveně, ale spo-
kojeně jsme došli do školky.

Vydařil se nám i výlet do zoo. V dešti-
vém týdnu nám návštěva vyšla na den,
kdy zrovna nepršelo. Prošli jsme celou

zoologickou zahradu, vyslechli komento-
vané krmení vyder a binturongů a se
spoustou nových zážitků se vraceli domů. 

Do konce školního roku nám zbývá
ještě výlet na zámek Kunín, návštěva bu-
blináře Boba a exkurze na VŠB. Den dětí
oslaví naši nejmenší u plesenských ha-
sičů, kteří jim vždy připraví spoustu zá-
bavných soutěží a nějakou odměnu. 
A na úplný závěr školního roku chystáme
tradiční slavnost - pasování předškoláků
na školáky, zakončenou táborákem a no-
cováním ve školce. uvidíme, kolik od-
vážlivců se tentokrát rozhodne pro
večerní dobrodružství a možná, že při-
jde i skřítek.

A tak jsme letos v květnu vyjeli auto-
busem do Slovinska. Nebylo to poprvé;
poznali jsme už Murskou Sobotu, Ra-
denci a teď Moravské Teplice. Poznali
snad není správné slovo, protože jsme
si místo a krajinu moc neprohlíželi, vět-
šinu času se vyhřívali v termálním ba-
zénu. Nebylo horko, ale svítilo slunce 
a teplá voda hřála. uprostřed bazénu
byl ještě teplejší bazén, říkali jsme mu
ropák. Voněl jako nafta a také voda 
v něm tak vypadala. 

Na návštěvu vinného sklepa jsme si
ovšem čas našli a zajeli jsme do Rad-
gonské Gorice, navštívili Dom Penine a
tam proběhla “degustacija štirih vzorcev
v degustacijski dvorani“, čemuž jistě ro-
zumíte. Zurčel nám k tomu vodopád 
a potůček, který vytékal ze sklepa ven,
a tak jsme se nemuseli bát, že ze sklepa
netrefíme. Ještě jsme zašli do prodejny
s vínem. Věřte, že téměř všichni víno
koupili, protože bylo opravdu vynikající. 

Společenský večer jsme také měli. Sta-
čily různě uvázané opasky od županu a už
to byl večer maškarní. V bingu někdo vy-
hrál  tkaničku do bot a někdo kvalitní ple-
ťový krém, někdo nic.  Přesto jsme si nic
nevyčítali a druhý den svorně dřepěli 
v termální vodě a probírali různé události,
známé, rodinné příběhy atd. V pohodě.

Víme dobře, že život není samá po-
hoda, ale právě proto, že jsme už po-
znali různá trápení a nepokoje, pohodu
vyhledáváme, jsme rádi, když ji nachá-
zíme, a ve Slovinsku jsme ji našli. Pře-
jeme i tobě, čtenáři, pohodu v práci, 
v rodině, v životě. Tedy ne nehodu, ale
dohodu, shodu, pohodu. 

Za klub důchodců v Plesné
M. Wiedermanová

Foto J. Bubla

Výlety v mateřské  škole
Ve školce jsme konečně uvítali teplejší období roku.

Po dlouhé zimě a studených sněhových Velikonocích
jsme se těšili, až podnikneme výlet do lesa.

S přibývajícími lety stále více toužíme po pohodě. Nejen po klidu, tichu
a pokojném průběhu všech událostí, také toužíme po pohodě v životě
země, obce, rodiny. A přirozeně více než v mládí tíhneme k pohodě ve svém
životě. Tomu také odpovídá program a stanovy našeho seniorského klubu. 

Pohoda
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Na závěr děkujeme dětem, že byly
celý rok moc šikovné a rodičům děku-
jeme za spolupráci. Všem přejeme
krásné léto, spoustu zážitků a pohody a
těšíme se, až se zase uvidíme v dalším
školním roce. Kateřina Čepková, učitelka

Pozvánka na hasičské soutěže
Sbor dobrovolných hasičů v Plesné zve občany na tradiční 

hasičské soutěže, které se uskuteční za hasičskou zbrojnici v Plesné: 

13. 6. 2015 O putovní pohár ,,memoriál Jaroslava Antoše“ mužů a žen, 

začátek v 15.00 hodin za HZ

20. 6. 2015 Ostravská liga mladých hasičů, začátek v 9.00 hodin 

1. 8. 2015 Noční soutěž mužů a žen, začátek ve 21.30 hodin 

12. 9. 2015 Soutěž okrsku IV., začátek v 9.00 hodin za HZ

12. 9. 2015 Soutěž veteránů nad 35 let O putovní pohár 

“memoriál Jaroslava Máchy“, začátek ve 14.00 hodin 

Předem Vám děkujeme za návštěvnost a věříme, že Vaším fanděním 
přispějete k našim lepším výsledkům.  Občerstvení zajištěno.

Za SDH Jana Benková,  jednatelka sboru

Dobrovolní hasiči v Plesné
Sbor dobrovolných hasičů Plesná má v letošním roce 29

mladých hasičů do 18 let, kteří se připravují na hasičské
soutěže pod vedením velitele sboru Petra Bajgera a vedou-
cích Bc. Michaely Košařové a Honzy Jeřábka. Trénink pro-
bíhá v zimních měsících v sále DDM Plesná a ve venkovních
prostorech kolem hasičské zbrojnice za příznivějšího počasí.
Mladým hasičům přejeme úspěšnou letošní sezónu. 

Sbor dobrovolných hasičů Plesná zve

občany na Jakubskou zábavu konanou 

25. července 2015 od 20 hodin
před hasičskou zbrojnicí. 

Hudba a občerstvení zajištěno. 

Starší žáci Mladší žáci

Městský obvod Ostrava Plesná 
vás srdečně zve na

JaKUBSKoU PoUŤ
26. července 2015 v centru Plesné
Děti i dospělí se mohou těšit na nové atrakce!

1) Naše nejvyšší hora (1602 m.n.m)
2) Jak se nazývá reakce kyseliny a zá-

sady za vzniku vody a soli?
3) Jednotná měna evropské unie
4) Latinský název sodíku
5) Pomyslná čára, kterou hmotný bod

nebo těleso při pohybu opisuje
(dráha za letadlem)

6) Plynný chemický prvek, patřící mezi
vzácné plyny a tvoří druhou nejvíce
zastoupenou složku vesmírné hmoty

7) Odvozená jednotka práce
8) Křestní jméno nejslavnějších dramat

Renesance (Romeo a Julie)
9) Hlavní město Japonska
10) Teorie popisující dlouhodobý a sa-

movolný proces, který popisuje
vývoj lidstva

11) Jméno a příjmení našeho prezidenta
12) Mezera
13) Masové vyvražďování židů za druhé

světové války

14) Schopnost atomu přitahovat elektrony
15) Literární poetický útvar, který vznikl ve

13. st., vyznačuje se přesně vymezenou
strukturou 14 veršů a logickým členěním

16) Hlavní město České Republiky
17) Hromadná, mezinárodní sportovní

soutěž v mnoha různých disciplínách a
sportech, za účasti sportovců z celého
světa. Konají se od roku 776 př.n.l.

18) Dopravní prostředek umožňující do-
stat se přes moře (oceán)

Tajenka:
Polský spisovatel, nositel Nobelovy
ceny za literaturu z roku 1905. Nej-
větší slávu získal svými historickými
romány, týkajícími se polských a
křesťanských dějin. Představitel
polského pozitivismu. Psal rovněž
pod pseudonymem litwos.
Dílo např.: 
• Křižáci
• Potopa (1886, Potop)
• Ohněm a mečem (1884, Ogniem

i mieczem)
• Pan Wołodyjowski (1888)
• Quo vadis (1896)

KřížoVKa

Autor křížovky: Kristýna Synková
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Pouť ke sv. Jakubovi

Pouť znamená putování a tento feno-
mén je přítomen ve všech nábožen-
stvích. Lidé putují na místa, která jsou
pro jejich víru posvátná. V dnešní době
křesťané putují např. do Izraele (Ježíšovy
země), jsou populární pěší poutě do
španělské Compostely, u nás věřící lidé
rádi jezdí na Hostýn či Velehrad. Tato vý-
znamná místa jsou navštěvovaná po celý
rok. existují však i poutě, které se konají
na určitém místě jen jednou za rok. A to
je i náš případ.

Každý kostel má svého patrona. Vět-
šinou se jedná o světce, tedy člověka,
který ve své době vynikal poctivým živo-
tem podle své víry. Patronem plesen-
ského kostela je sv. Jakub starší. Je to
starokřesťanský světec - podle tradice byl
jedním z apoštolů, tedy nejbližších Ježí-
šových spolupracovníků. Církevní i ob-
čanský kalendář slaví svátek Jakuba 25.
července, a proto se právě kolem tohoto
termínu v našem kostele koná pouť. 

V době první republiky (i ještě dříve)
bývalo zvykem v den, kdy se v nějakém
kostele v okolí konala pouť, do tohoto
kostela putovat. Pouť znamenala slav-
nost pro celou vesnici. V tento den se
zde konaly různé zábavy a lidé chodívali
na návštěvu ke svým známým právě
tam, kde se pouť konala.

Možná si položíte otázku, jaký vý-
znam má pouť v dnešní době, kdy se

většina lidí v naší společnosti nepova-
žuje za věřící. Stačí se spokojit s tím, že
pouť s sebou přináší zábavu v podobě
kolotočů a jiných atrakcí? Domnívám se,
že je zde ukryt ještě hlubší rozměr, který
se týká nás všech. Pouť nám připomíná,
že jsme lidé, kteří vytvářejí kulturu. Pouť
nám připomíná určitou historickou tra-
dici a tak nás zároveň vyzývá, abychom
i my něco hodnotného vytvářeli. Pouť je
příležitostí potkat se, zajít na návštěvu,
popovídat si, zkrátka podporovat mezi-
lidské vztahy.  

Dnešní doba je plná individualismu.
Lidé se uzavírají za vysoké zdi svých
domů a trendem je myslet jen na sebe
– na svůj úspěch, své bohatství či jen
svou rodinu. Proto je pouť příležitostí,
abychom tomuto trendu nepodléhali.
Abychom si znovu připomínali, že jsme
lidé, kteří tvoříme kulturu. Že záleží jen
a jen na nás, co po nás zůstane a nač
budou naši potomci vzpomínat – jestli

jsme někomu pomohli, pro někoho byli
příkladem, jestli jsme v pravý čas doká-
zali být velkorysí a v pravý čas zase zá-
sadoví. Během poutě si připomínáme
kulturu našich předků, a to je vybídnutí
pro naše každodenní životy, abychom i
my na světě něco vytvořili a něco po
sobě zanechali – aby naše životy byly
něčím víc než jen chozením do práce,
vyděláváním peněz a vysedáváním u te-
levize. Přeji nám všem, aby se nám da-
řilo vytvářet krásné hodnoty, na které
budou naši potomci vzpomínat.

Letošní pouť budeme v kostele slavit
v neděli 26. července při bohoslužbách
v 8,00 a 10,00. Bývá tradicí zvát na pouť
jako hosta kněze z jiné farnosti, a tak
hlavním celebrantem obou poutních bo-
hoslužeb bude letos P. Mgr. Marcel
Krajzl, farář v Havířově. Všichni jste na
bohoslužby srdečně zváni.

P. PhDr. Pavel Moravec, 
farář v Ostravě-Plesné

Blíží se letní prázdniny, které jsou symbolem odpočinku a načerpání
nových sil. V polovině prázdnin se koná tradiční plesenská pouť. Na
přání redakce proto přináším malé zamyšlení o smyslu a významu
poutě v dnešní době.

...patronem plesenského kostela je sv. Jakub starší

PoDěkoVání 
Hasiči z Plesné děkuji osloveným ob-

čanům, členům sboru a hlavně spon-

zorům, kteří svými dary nebo finanční

částkou přispěli na naše hasičské

plesy, které se konaly v naší obci. 

Za SDH Jana Benková 
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Třetí soutěží byl stolní tenis pořádaný
Kyjovicemi v Pusté Polomi. Nezúčastnili
se Těškovice a Dolní Lhota, Plesnou opět
reprezentovalo rodinné družstvo otce a
dcer Synkových ☺, které získalo v soutěži
družstev třetí místo. Petr Synek v soutěži
jednotlivců skončil druhý, porazil ho tra-
diční soupeř Petr Hejl z Horní Lhoty. Kris-
týna Synková skončila třináctá a Markéta
čtrnáctá z dvaceti jednoho účastníka.

Výsledky 3. soutěže 
ve stolním tenise:
1. Vřesina
2. Hlubočec
3. Plesná
4. Velká Polom
5. Horní Lhota
6. Kyjovice
7. Krásné Pole

Čtvrtou soutěž v badmin-
tonu pořádala opět Plesná a
její družstvo ve složení Jan a
Václav Benbenkovi, Marek Vác-
lavík a Petr Kolář opět bez-
pečně zvítězilo. Nezúčastnily
se Těškovice, Hlubočec ode-
hrál celou soutěž jen ve dvou hráčích.
Druhé Krásné Pole díky vítězné čtyřhře
odsunulo na třetí místo Dolní Lhotu a
jako jediný tým sebralo suverénní Plesné
jeden set. Ceny třem nejlepším druž-
stvům věnoval hypermarket Globus.

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

Pátou soutěží byl přespolní běh v Tě-
škovicích. Tato soutěž je dlouhodobě
málo populární, vynechal Hlubočec i
Velká Polom. Na prvních pěti místech
soutěže jednotlivců se objevili běžci z
obou Lhot, nejlepší „mimolhoťan“ byl
šestý Jan Benbenek z Plesné. Další naši
závodníci se umístili na jedenáctém
místě Jiří Svoboda a na dvacátém místě
Jiří Antoš. Celkem běželo 27 závodníků
(z toho jedna závodnice) a Plesná obsa-
dila krásné třetí místo. Soutěž jednot-
livců vyhrál Viktor Klos z Horní Lhoty.

Výsledky 5. soutěže 
v přespolním běhu:

1. Horní Lhota
2. Dolní Lhota
3. Plesná
4. Vřesina
5. Těškovice

6. Krásné Pole
7. Kyjovice

Šestou soutěží byl
volejbal ve Vřesině.
Po loňských úmor-
ných vedrech letos
byl neustále na

spadnutí déšť a zima. Hráči se museli za-
hřát výkonem na kurtech a Plesnou to
vyneslo na nejlepší umístění v historii
soutěže – celkově druhé místo. Družstvo
ve složení Ivo David, Jan David, Vendula
Osmančíková, Pavel Novák, Jan Novák,
Vladimír Mach ml. a Lubomír Mihálik se
v této sestavě sešlo poprvé bez jakého-
koliv tréninku, první dva zápasy se se-
hrávalo a poté už excelovalo hlavně díky
smečařským schopnostem Jana Davida.
Výkony všech družstev byly velmi kva-
litní a úroveň soutěže volejbalu neustále
stoupá.

Výsledky 6. soutěže ve volejbale:
1. Horní Lhota
2. Plesná
3. Krásné Pole
4. Hlubočec
5. Dolní Lhota
6. Vřesina
7. Velká Polom
8. Těškovice
9. Kyjovice

Celkové výsledky obcí 
po 6. soutěži:
1. Horní Lhota 48b.
2. Plesná 45b.
3. Vřesina 43b.
4. Krásné Pole 39b.
5. Dolní Lhot 38b.
6. Velká Polom 34b.
7. Hlubočec 27b.
8. Těškovice 20b.
9. Kyjovice 19b.

Jak je vidět, Plesná má po dvou tře-
tinách VSH velmi dobrý bodový zisk.
Před prázdninovou pauzou nás ještě
čeká nohejbal 13. června v Horní Lhotě,
ve kterém má Plesná také velké ambice
po úspěších minulých ročníků. Do-
ufejme, že si pozici nezkazíme a bu-
deme letos bojovat o stupně vítězů 
v jubilejním dvacátém ročníku VSH. 
Veškeré výsledky Vesnických sportov-
ních her najdete na www.volny.cz/sokol-
plesna. Vladimír Mach                 

Plesná ve Vesnických sportovních hrách válí
Po pomalejším rozjezdu 20. ročníku Vesnických sportovních her se

Plesná rozjela a ze čtyř soutěží vytěžila jedno první, jedno druhé a dvě
třetí místa a je v průběžném pořadí obcí už na druhém místě!
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Tělocvična 
v Plesné

Provoz v tělocvičně 
začne 14. září. 
Všechny vás zveme 

na sportovní kroužky, 
keramiku, badminton…
v září chystáme 

in-line závod pro děti. 
Podrobný rozpis aktivit bude 

i na webu obce Plesná.
Těšíme se na vás! 

Hana Gacková 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

Nezapomeňte včas
zaplatit poplatek 
za odpad!!!

Pokud nemáte platbu navedenou
na SIPO,  nezapomeňte na termín
splatnosti poplatku – předcházejte
svým dluhům!

Splatnost: 30. 6. 2015

Výše poplatku: 498,- Kč na osobu
a kalendářní rok

Způsob úhrady:
• bankovním převodem
• složenkou (nejsou automaticky

zasílány- složenky typu A si lze vy-
zvednout na poštách)

• na pokladně MMo, Prokešovo
nám. 8 (Nová radnice)

Číslo účtu: 30015-1649297309/0800

oZnáMEní oBČAnŮM
V roce 2015 budou přistaveny kon-
tejnery na velkoobjemový odpad,

a to na obvyklých místech. 

Termíny kontejnerů     : 25. – 29. září 
Pod Žižkovem, ul. Karla Svobody, 

u bývalého JZD, ul. Hrabek – u hřiště, 

STŘeD - u hasičské zbrojnice, 
ul. Na Milířích

Variabilní symbol pro platbu složenkou nebo bankovním převodem získáte
na stránce www.ostrava.cz – Platba za komunální odpad. Stačí zadat
rodné číslo. Případně se informujte na telefonním čísle 844 12 13 14 nebo
e-mailem na adrese komunalniodpad@ostrava.cz.

Pane, nesvlíkejte se mi tady, jste v taxi!
A proč jste mi to neřekl dříve, já jsem
si nechal boty přede dveřmi!

J
Taxikář žádá po cestujícím 220 Kč za
jízdu, cestující říká: „To budete muset
kousek couvnout, já mám jenom dvě
stovky!“

J
Pan Vrána taxikář říká manželce:
„Všem, co okrádají jiné lidi, by měli
useknout ruce!“ „No jo, jenže jak bys
pak řídil taxík?“ Bohumil Lehen

J Pro zasmání J


