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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Stále se potkávám s dotazy a otáz-
kami na téma chybějícího veřejného 
hřiště pro děti u nás v  Plesné. Rád 
bych Vám touto cestou přiblížil, jaké 
možnosti máme v  našem obvodě. 
Plesná má ve svém vlastnictví pouze 
hřiště na ulici HRABEK a dětské hřiš-
tě v naší mateřské škole. K výstavbě 
dalších hřišť bohužel nemáme po-
zemky. Před nějakou dobou jsme se 
snažili o koupi bývalého koupaliště, 

ale TJ Sokol Plesná nakonec od zá-
měru prodeje bývalého koupaliště 
odstoupil. Hřiště v  mateřské ško-
le prošlo úpravou, která spočívala 
ve výměně herních prvků a úpravě 
povrchu. Je nutné podotknout, že 
veřejná hřiště tohoto charakteru 
podléhají dodržení mnoha norem a 
bezpečnostních nařízení, které nás 
do značné míry omezují i ve vybave-
nosti hřiště (velikost dopadové plo-
chy, herní prvky od autorizovaných 
výrobců, aj.), proto někdy rodiče na-
bývají pocitu, že hřiště jsou pro děti 
málo vybaveny či upraveny. 

V  minulém roce se konečně po-
dařilo dodělat projekt na HŘIŠTĚ 
HRABEK. V  současné době probí-
hají legislativní povolovací proce-
sy pro jeho realizaci. V projektu se 
využilo stávající hřiště a také obecní 
prostor za hřištěm. Stávající hřiště 
projde opravou, vedle hřiště přibu-
de budova se zázemím pro správce 
a sociálním zařízením. Na další čás-
ti dosud nevyužívaného pozemku 
vznikne INLINE SMYČKA – plocha 
pro dětské bruslaře, děti na kolech 
či odrážedlech. Uprostřed smyčky 
je plánováno WORKOUTOVÉ HŘI-

ŠTĚ – posilovací hřiště. Také se pa-
matuje na ty menší děti, pro které 
kolem smyčky vzniknou různé herní 
prvky s  dopadovou bezpečnostní 
plochou. Pro variabilitu a víceúče-
lové využití hřiště vznikne na jeho 
volné ploše zapuštěné ohniště. Celý 
areál bude pro zvýšení bezpečnosti 
dětí nově oplocen. Nový vylepše-
ný vzhled dostane také prostor na 
kontejnery na papír, sklo a plast. 
V  neposlední řadě je součástí na-
vrženého projektu i likvidace vod, 
a to prostřednictvím napojení na 
dešťovou a splaškovou kanalizaci. 
Nezapomnělo se také na parkovací 
stání. Vedení obce se podařilo na 
tento projekt získat dotaci od Sta-
tutárního města Ostrava. Zahájení 
stavebních prací by mělo započít, 
vzhledem k  získaným finančním 
prostředkům a podmínkám dotace, 
již v letošním roce. Vše bude ovšem 
záležet na délce výběrového řízení, 
které je vedeno dle zákona o zadá-
vání veřejných zakázek na dodava-
tele realizační firmu.

Pavel Hrbáč
  starosta MOB Plesná

Přejeme Vám krásné prožití Přejeme Vám krásné prožití 

velikonočních svátkůvelikonočních svátků

vedení MOB Plesnávedení MOB Plesná
redakční radaredakční rada
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Informace z úřadu :
Vážení spoluobčané, 
Městský obvod Plesná v poslední 
době často řeší problematiku ve-
řejného pořádku v souvislosti s ne-
ukázněnými majiteli psů.  

Jedná se zejména o odklízení psích 
exkrementů z ploch veřejného pro-
stranství, chodníků.

Tímto prosíme, aby majitelé psů po 
svých miláčcích uklízeli.

Děkujeme za pochopení, 
MOb Plesná

BIO popelnice navíc
Pokud Vám nestačí kapacita po-
pelnice přistavené v  rámci obecní-
ho systému, lze si u  OZO Ostrava 
za  úplatu objednat další, tel. kon-
takt +420 596 101 143

Poplatek ze psů na  rok 
2022
Upozorňujeme tímto majitele psů 
v MOb Plesná, kteří dosud neuhra-
dili místní poplatek ze psů, že splat-
nost poplatku je do  31.  3.  2022. 
Výše poplatku  zůstala stejná jako 
v předešlých letech: za prvního psa 
150,- Kč a  za  dalšího psa 500,- Kč, 
poplatek za psa v bytovém domě je 
300,- Kč.

Sběrné dvory
Sběrné dvory jsou stálými sběrnami 
odpadu z domácností občanů měs-
ta Ostrava. Množství odpadu, kte-
ré lze ve  sběrném dvoře odevzdat 
jsou 2m3 (vejde se na přívěsný vozík 
za osobní automobil).  Větší množ-
ství odpadu mohou občané Ostra-
vy bezplatně odevzdat jen ve sběr-
ném dvoře v Ostravě - Kunčicích.

Kompostárna
Větší množství zeleně a větví mohou 
občané Ostravy bezplatně ode-
vzdat jen v  areálu skládky a  kom-
postárny v Ostravě - Hrušové, ulice 
Bohumínská. 

po – pá 7.00–16.30 hodin, 

SO 7.00–14.00 hodin, 

kontakt +420 596 227 257, 
+420 596 227 260

30. 4. STAVĚNÍ  MÁJE  /  BOHATÝ PROGRAM  /  KAPELY
1 .  5.  GULÁŠFEST /  FOLKLORNÍ  SOUBORY / KAPELY

Místní poplatek můžete  uhradit 
hotově přímo do  pokladny Úřadu 
městského obvodu Plesná nebo 
na účet č. 19-1649977339/0800, va-
riabilní symbol 2712411xxx (za  xxx 
doplníte číslo popisné domu maji-
tele psa, např. číslo popisné 54 se 
uvede 054).



Jaro 2022

3

Velká Polom

VVÝÝRROOBBCCEE  NNÁÁBBYYTTKKUU

VVYYBBAAVVEENNÍÍ  PPOOSSLLUUCCHHÁÁRREENN

RREEGGÁÁLLOOVVÉÉ  TTEECCHHNNIIKKYY

PPRROODDEEJJNNÍÍCCHH  SSTTOOJJAANNŮŮ

IINNVVEESSTTIICCEE    DDOO    TTEECCHHNNOOLLOOGGIIÍÍ    AA    UUDDRRŽŽIITTEELLNNÉÉHHOO    RROOZZVVOOJJEE

Firma ZK Design a.s. byla založena v r. 1992, postupně vyrostla ve stabilního výrobce s 75 zaměstnanci a 
ročním obratem nad 120 Mil. Kč využívající výrobní prostory přes 6000 m2 ve Velké Polomi.

Hlavním výrobním programem je výroba zakázkových regálových systémů a vybavení prodejen, které vyváží 
do 14 států EU, k čemuž využívá moderní technologie: laserové pálení, CNC vysekávání a ohýbání plechů, 
robotické svařování, práškové lakování a CNC dřevozpracující centra.

V letech 2019 – 2020 modernizovala zařízení v dotačním programu :  „Úspory energie ZK Design 
a.s.“ a díky novým efektivnějším technologiím a využití odpadního tepla se podařilo

dosáhnout úspory energie o 1.029,5 GJ/rok a 
úspory emisí CO2 o 221,032 t/rok.

V letošním roce byl instalován další svářecí robot 
CoWelder, připravujeme automatizovanou stříkací 
kabinu a Robotizovaný lis 40 t.

Firma dbá na stabilní vývoj v personální a 
mzdové oblasti, kdy mzdy rostou meziročně o 6 
– 10%, přičemž posilujeme motivační program 
pro zaměstnance.

Stálým cílem je zlepšování pracovního prostředí, které 
velkou mírou přispívá k motivaci  současných   
i budoucích zaměstnanců.

Strategickým cílem firmy je usnadňování 
a zjednodušování práce ve smyslu:

„Nepracovat více – ale lépe“

Ing. Petr Zděblo
Předseda představenstva 
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Hasiči informují
Ačkoliv astronomické jaro začíná až 
20. března, tak příjemné počasí už 
láká k úklidům na zahradách včetně 
pálení zahradního odpadu nebo 
dokonce vypalování porostů. 

Své o tom ví i hasiči, kteří každoroč-
ně zaznamenávají zvýšené množ-
ství požárů v  přírodním prostředí. 
Březnové úklidy pozemků si už také 
vyžádaly několik lidských životů. 
Zvláště při silném větru dochází ve-
lice snadno k  rozšíření ohně mimo 
ohniště  a zejména starší lidé, kteří 
mají často omezené možnosti po-
hybu, mohou v  takovýto okamžik 
podlehnout panice nebo ztrátě ori-
entace. Oheň v otevřeném prostoru 
se může velice snadno vymknout 
kontrole a způsobit nejenom znač-
né škody na zdraví a majetku, ale 
také závažné ekologické následky, 

například v podobě ztráty části lesa 
či úhynu živočichů. I zdánlivě tak 
bezpečná činnost, jako je spalování 
shrabaných porostů, mívá mnohdy 
neblahé následky.

Vypalování trávy je v České republi-
ce zakázáno hned třemi zákony: zá-
konem o požární ochraně, zákonem 
o ochraně přírody a krajiny a záko-
nem o  myslivosti,  a přesto se tzv. 
stařina každé jaro vypaluje.

Při spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství jsou osoby povin-
ny, se zřetelem na rozsah této čin-
nosti, stanovit opatření proti vzniku 
a šíření požáru. Spalování hořlavých 
látek na volném prostranství včetně 
navrhovaných opatření jsou  povin-
ny předem oznámit územně přísluš-
nému HZS kraje, který může stano-
vit další podmínky pro tuto činnost, 

popřípadě může takovou činnost 
zakázat.

Pálení biologického odpadu v Os-
travě a jejich příměstských částech 
je zakázáno. Rovněž je zakázáno 
spalovat suchý rostlinný materiál za 
účelem jeho odstranění.

Pokud přece jenom chcete pálit 
třeba klestí z  pokácených stromů 
doporučuji informovat HZSMSK 
(Hasičský záchranný sbor Moravsko-
slezského kraje) na jejich webových 
stránkách, kde je přímo ikona „Pále-
ní klestí“ nebo na čísle 950 739 814. 
Vyhnete se zbytečným nepříjem-
nostem, kdy mnozí občané jsou až 
moc aktivní a nahlásí událost, aniž 
by se přesvědčili, zda jsou splněny 
podmínky pro pálení klestí.

Referent prevence Vladimír Dedek

MYSLIVCI INFORMUJÍ

Dne 17. 12. 2021 v dopoledních ho-
dinách žáci ZŠ Děhylov, kterou na-
vštěvují i děti z   Plesné, zdobily vá-
noční stromek pro volně žijící zvěř 
v honitbě MS Děhylov různými při-
nesenými pochutinami. Například 
kořenovou zeleninou, sušeným pe-
čivem a ovocem. Dále v doprovodu 

myslivců MS Děhylov školáci pomá-
hali přikrmovat zvěř v krmných zaří-
zeních čerstvým senem, mačkaným 
obilím, kaštany, žaludy a  sušeným 
pečivem.  

Součástí celé akce byla i  krátká 
přednáška o  přírodě a  volně žijí-

cí zvěři v  ní. Počasí bylo přívětivé 
a  dětem se v  přírodě moc líbilo, 
a to i bez PC, tabletů a mobilů. Foto 
z místa přiloženo. 

Dne 26.  2.  2022 proběhlo každo-
roční sčítání volně žijící zvěře v naší 
honitbě MS Děhylov (Dobroslavice,  
Plesná, Děhylov, Martinov a  Pust-
kovec). Toto sčítání zvěře je určová-
no včetně data sčítání nadřízeným 
orgánem myslivosti MSK úřadem.  
Stavy  zvěře v  celé honitbě včetně 
Dobroslavic jsou přibližně stejné 
jako v předchozích letech a nijak se 
výrazně neliší. 

V letošním roce v létě chce náš spo-
lek pořádat pro veřejnost tradiční 
zvěřinové hody na  naší myslivecké 
chatě a  další akce.  Více info. na:  
www.msdehylov.cz.

    Za MS  Děhylov z.s.
   Předseda: Mgr. Roman Rajský
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NABÍDKA PRÁCE! 
 

Hledáme posily k práci na modernizovaném pracovišti CNC 
zpracování plechů na pozici: 

 

OPERÁTOR SVAŘ. ROBOTA,  ZÁMEČNÍK 
 

místo práce: VELKÁ POLOM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Staň se členem stabilní, perspektivní společnosti, která využívá 
moderní technologie a dbá na férový přístup k řízení a odměňování 

zaměstnanců.  
ŽENY VÍTÁNY 

 
 

Adresa: ZK Design a.s., Osvoboditelů 355, Velká Polom 
Tel. 553 770 252 ( M. Trojková ) 

e-mail: zkd@zkdesign.cz      http: www.zkdesign.cz 
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Starostové Plesné

Roku 1976 se Plesná stala součástí Ostravy-Poruby, což 
přineslo stagnaci v  jejím vývoji. Zpomalilo se tempo 
zvelebování obce, bylo rozhodnuto o stavební uzávěře 
a veškeré rozhodování převedeno do Poruby. Požadav-
ky a  připomínky občanů registroval místní občanský 
výbor, který však neměl pravomoc rozhodovat a situa-
ci řešit. Funkci předsedy OV dlouhodobě zastával Ge-
rhard Moravec. Do  zastupitelstva obvodního výboru 
Poruby byli sice voleni i zástupci Plesné - Štěpán Orosz, 
Josef Školař, Gerhard Moravec, Jan Hromica - kteří se 
v  průběhu let zasazovali o  akce ve  prospěch Plesné, 
avšak v  kontextu velké Poruby byli málokdy vyslyšeni. 
Mnohdy nutná údržba nebyla provedena vůbec, nebo 
odsunuta na pozdější dobu. Asi jediným přínosem pro 
část našich obyvatel bylo zavedení městské autobuso-
vé dopravy linky č. 51. O celém osmnáctiletém období 
spojení s Porubou nebyly dohledány žádné informace. 
Po zrušení místní školy v r. 1976 se navíc ztratila i školní 
kronika se záznamy od r. 1958.

Když se po  r.  1989 okolní vesnice staly samostatnými 
městskými obvody, rozhodli se k tomuto kroku i obča-
né Plesné. Iniciativní skupina obyvatel vyhlásila podpi-
sovou akci na podporu referenda k osamostatnění, což 
se setkalo s velkým ohlasem. Většina voličů se vyslovi-
la pro samostatný Městský obvod Plesná k 1. 1. 1994. 
Do čela obce byli pak postupně zvoleni tito starostové:

Zdeněk Řezáč 1994–2000 nezávislý za ČSSD

Ing. Jaromír Kňura 2000–2006 nezávislý za KDU-ČSL

Ing. Jan Bochňák  2006–2014 člen KDU-ČSL

Pavel Hrbáč  2014 dosud-nezávislý za ČSSD

Funkce starosty obce vždy byla a i v současné době je 
velmi náročná, zodpovědná a často některými občany 
nepochopená. Jistě, že každý máme své přednosti i ne-
dostatky, ale jak se moudře praví: “Ještě se nenarodil 
člověk ten, aby vyhověl lidem všem.”

Myslím si, že každý z  uvedených představitelů Plesné 
se snažil pro ni vykonat, co mohl a co se také v daném 
čase dalo dělat. Doba se neustále vyvíjí a mění. Věřím, 
že většina občanů si přeje, aby se Plesná dále úspěšně 
rozvíjela, aby se v ní dnes i v budoucnu lidem spokojeně 
žilo a abychom měli v čele obvodu představitele, kteří 
o to budou upřímně usilovat.

Závěrem mi prosím dovolte poděkovat za ochotu všem 
spoluobčanům, kteří zapůjčením fotografií ze svých 
rodinných alb pomohli vytvořit galerii starostů Plesné 
za celé více než stoleté období. Děkuji.

 Mgr. Marie Kňurová

Plesná je po Slezské Ostravě druhým nejstarším obvo-
dem dnešní Ostravy. Většině našich občanů je známo, 
že první písemná zmínka o Plesné pochází z roku 1255. 
Tento rok však není rokem jejího založení, neboť ves 
Plesná existovala už dříve, než se její název objevil v zá-
věti p. Bočka z Obřan. Víme, že právě on Plesnou dne 
17. 12. 1255 odkázal cisterciáckému klášteru ve Žďáru 
nad Sázavou.

Nová Plesná byla založena mnohem později hrabě-
tem Wengerským, a  to stejně jako Kopaniny v  r. 1789. 
O  počátcích obecní samosprávy v  Plesné máme jen 
minimum informací. Jisté je, že po r. 1850 tvořily Stará 
a Nová Plesná společnou politickou obec - Plesná. Zná-
má jsou i jména některých starostů - r. 1870 Karel Nykel, 
1873 Petr Večerek, 1877 Karel Hrubý, 1888 Vincenc No-
vák, 1899 Arnošt Kolář, 1905 Petr Kusyn.

František Peřich  1923–1927 příslušník strany lidové

Jan Kovalčík  1927–1931 za české socialisty

Teofil Klučka  1931–1938 sociální demokrat

Za okupace německou armádou byla obec vedena ně-
meckými orgány.

Po osvobození v r. 1945 byl sovětským velením pověřen 
funkcí starosty František Holuša 1945–1946, jehož úko-
lem bylo ustavení Místního národního výboru. Od této 
doby se funkce starosty přejmenovala na  předsedu 
MNV a zastávali ji tito zvolení občané:

Stanislav Bochňák  1946–1948 člen lidové strany

Karel Motyka 1948–1949 člen KSČ

Robert Poštulka 1950–1951 člen KSČ

Jan Tvrdý 1951–1960 člen KSČ

Zdeněk Kubín 1960–1970 člen KSČ

Jan Novák 1970–1972 člen KSČ

Oldřich Poštulka  1972–1976 člen KSČ
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Zprávičky z naší školičky

Začátek roku 2022 jsme zahájili vy-
právěním o  Třech králích a  jejich 
poselství, které s sebou nesou, vy-
ráběli jsme královské koruny, nau-
čili jsme se jména králů a seznámili 
jsme se s  tím, jak tato tradice pro-
bíhá v dnešní době. Povídali jsme si 
o Tříkrálovém průvodu a Tříkrálové 
sbírce.  

V měsíci lednu jsme se věnovali po-
vídání o našich ptácích, kteří u nás 
v  zimě zůstávají, snažili se je roze-

znávat v přírodě a vyráběli jsme pro 
ně lojové koule k zavěšení na strom. 
Každý den jsme je pak po  přícho-
du na  školní zahradu zkontrolova-
li, abychom zjistili, zda vrabčákům 
a sýkorkám naše dobroty chutnají. 

V  lednu také proběhl týdenní ly-
žařský výcvik ve  Ski areálu Skalka 
v  Ostravě. Mezi další lednové akti-
vity patřila např. návštěva stanice 
přírodovědců a také jsme ve školce 
přivítali sférické kino.

Únor patřil ZOH, které jsme zor-
ganizovali v  prostorách mateřské 
školy, a  protože se tou dobou ko-
naly také světové ZOH v  Pekingu, 
bylo to téma velice atraktivní a děti 
si hry ve školce náležitě užily. Mezi 
disciplíny, které jsme pro děti s ko-
lektivem pedagogů připravili, patřil 
např. slalom, boby, sjezd, biatlon 
nebo hokej. 

Závěr února se nesl v duchu karne-
valového veselí. Děti v den karneva-
lu přicházely do  školky v  maskách. 
Program karnevalu tvořily  nejrůz-

DNE 08.04.2022 BUDOU PŘISTAVENY 
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD,  

A TO NA OBVYKLÝCH MÍSTECH.  
ODVEZENY BUDOU 11.04.2022.  

MÍSTA PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ:  
POD ŽIŽKOVEM, UL. KARLA SVOBODY – U BÝVALÉHO JZD,  

UL. HRABEK – U HŘIŠTĚ, STŘED – U HASIČSKÉ  
ZBROJNICE, UL. NA MILÍŘÍCH,  

U TOČNY AUTOBUSŮ NOVÁ PLESNÁ 

nější hry a soutěže, nechyběla hud-
ba, tanec a promenáda v maskách.

V současné době se už všichni těší-
me na jarní sluneční paprsky, připra-
vujeme se na vynášení Moreny a Ve-
likonoční svátky. Od  března bude 
probíhat v  MŠ další kurz, tentokrát 
půjde o kurz plavání. 

Přejeme všem krásné jaro.

Za MŠ Ostrava-Plesná
Bc. Martina Stoklasová, 6. 3. 2022
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Senioři z Plesné plánují
Konečně se po  několikaměsíčním 
přerušení veškeré naší činnosti 
z  důvodu koronavirové epidemie 
dostáváme k  normální klubové 
činnosti, která nám velmi chyběla. 
Na konci loňského roku a začátkem 
letošního roku jsme nemohli reali-
zovat Mikulášskou besedu, výroční 
členskou schůzi a povánoční bese-
du nad zbytky vánočního cukroví.  
Náhodná setkání a rozhovory členů 
KD v uplynulém období nám tento 
nedostatek společenského kontak-
tu v rámci celého KD Plesná potvr-
zovaly. Výroční členskou volební 
schůzi přesuneme do  letošního 
roku, zbylé dvě akce, tj. oslavovat 
společně příchod Mikuláše a  do-
jídat vánoční cukroví již přesunout 
nelze.

Co chce Klub důchodců Plesná zor-
ganizovat v letošním roce? 

První setkání členské základny KD 

Plesná bude oslava Mezinárodní-
ho dne žen začátkem března s bo-
hatým pohoštěním a  věcnou tom-
bolou. Nákupní zájezd členů KD 
do polského Zabelkówa plánujeme 
na 7. dubna. Chceme na místě zjistit, 
jak inflace zahýbala s cenami u na-
šich sousedů. Odloženou výroční 
volební schůzi za  minulý rok chce-
me realizovat 21. dubna. V  květnu 
se aktivně zapojíme do akcí Májové 
Plesné za předpokladu, že se Májo-
vá Plesná uskuteční.  V květnu také 
náležitě oslavíme 45. výročí Klubu 
důchodců v Plesné. V červnu tradič-
ně máme v  plánu smažení vajíček 
na  hřišti Sokola Plesná na  Žižkově. 
V  červnu potřebujeme pěkné po-
časí na  jednodenní autobusový zá-
jezd, vhodný cíl zájezdu ještě není 
dohodnut.  V plném letním období 
4. 8. se chceme sejít se členy Klubu 
důchodců na  tradiční akci „Vaření 
klobás“ na  hřišti na  Žižkově. Podle 

zájmu členů KD Plesná uskuteční-
me v  září ještě jeden autobusový 
zájezd. Nákupy květin na  hřbito-
vy a dalších drobností se členy KD 
Plesná chystáme opět v rámci auto-
busového zájezdu do polského Za-
belkówa asi 13. října. Kalendářní rok 
ukončí členové KD Plesná již tradič-
ně Mikulášskou besedou s  přícho-
dem Mikuláše s dárky.

Termíny konání uvedených akcí Klu-
bu důchodců Plesná jsou pouze 
orientační, s  přesnými termíny akcí 
budou členové KD seznamováni 
předem obvyklým způsobem. Rádi 
plánujeme, rádi realizujeme, ale 
vyšší moci nezabráníme. Korona-
virus to snadno nevzdá. Za každou 
chystanou akcí je intenzívní práce 
předsedkyně a členů výboru Klubu 
důchodců Plesná. 

Za výbor KD Plesná Jaromír Mechl

Obnova lesního porostu Stará Plesná 
Vážení spoluobčané,

rád bych napsal pár řádků k  pro-
blematice obnovy lesního porostu 
p.č. 56 a 391/3 k.ú. Stará Plesná v lo-
kalitě ,,Sjezd z  ul. Vlnitá k  hájence 
Plesná“. Tyto parcely jsou majetkem 
Statutárního města Ostravy a jedná 
se o pozemky určené k plnění funk-
ce lesa. Práce kácení se zde rozběh-
ly před koncem roku 2021. Porost 
byl prosvětlen od  slabých stro-
mů a  keřů. Práce pak pokračovaly 
v únoru 2022 v dokácení vzrostlých 
stromů. Obnova byla velmi náročná 
na odbornost a probíhala za plného 

silničního provozu na  ulici Vlnitá.
Zdravotní stav porostu byl špatný 
a  hrozilo v  této lokalitě nebezpečí 
pádu stromů, větví na  komunikaci 
a zástavbu. K takovému incidentu již 
v minulosti došlo! Věk porostu byl až 
140 let. Stromy trpěly zvýšeným vý-
skytem hniloby a  jiných problémů. 
Vykácená lesní plocha má 2700 
m2 a  bude opětovně zalesněna 
v  roce 2022. Použijeme směs list-

natých dřevin. Klest na části plochy 
byl poštěpkován a na členitější části 
uložen do  hromad. Zbylé hromady 
budou ponechány k  samovolnému 
rozkladu pro zvýšení biodiverzity 
na této ploše. Více informací se do-
zvíte na našich stránkách 
www.ostravskelesy.cz.

Za vaše pochopení vám děkujeme.

 Tomáš Šlonc, Revírník OML
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DNE 07.10.2022 BUDOU PŘISTAVENY 
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD,  

A TO NA OBVYKLÝCH MÍSTECH.  
ODVEZENY BUDOU 10.10.2022.  

MÍSTA PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ:  
POD ŽIŽKOVEM, UL. KARLA SVOBODY – U BÝVALÉHO JZD,  

UL. HRABEK – U HŘIŠTĚ, STŘED – U HASIČSKÉ  
ZBROJNICE, UL. NA MILÍŘÍCH,  

U TOČNY AUTOBUSŮ NOVÁ PLESNÁ 

Jděte na 
www.iglobus.cz

Vyberte zboží, 
které máte rádi

Zvolte datum 
a čas výdeje

Vyzvedněte si nákup 
na výdejně Ostrava

Naklikejte 
online,
vyzvedněte 
na výdejně
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Kanalizace splašková Plesná II. etapa II. část
Od  zahájení stavby kanalizace 
na  podzim roku 2019, po  více než 
dvou letech výstavby, je zrealizová-
no cca 85 % díla.

Oficiální termín ukončení stavby 
a předání investorovi (městu Ostra-
va) je dle dodatku smlouvy o dílo se 
zhotovitelem prosinec 2022. Obča-
né Plesné byli již dříve informováni 
o posunutí termínu ukončení stavby 
z  původního 13. ledna 2022, pře-
devším z  důvodů složité geologie, 
na červenec 2022.

Zhotovitel stavby nás aktuálně infor-
moval, že udělá všechno proto, aby 
termín červenec 2022 byl dodržen. 

V březnu 2022 jsou dokončovány tři 
kanalizační řady: ul. Karla Svobody 
kolem kavárny v Plesné, dále propo-
jení z páteřního kanalizačního řadu 
z ul. 26. dubna do ul. Karla Svobo-
dy, kde pokračuje již zrealizována 
kanalizace, a také řad z ul. Akátová 
do ul. Šípková.

Od  4. dubna 2022 se připravuje 
dokončení páteřního kanalizačního 
řadu kolem náměstíčka, realizace 
všech chybějících přípojek a  pro-
pojů ve veřejném prostranství, dále 
kanalizace vedoucí z  ul. 26. dubna 
od  bývalých stavebnin po  ul. Aká-
tová.

Některé z  výše uvedených prací 
vyžadují plnou uzávěru části obce, 
proto od  4. dubna 2022 do  konce 

května 2022 bude pro Novou Ples-
nou nutná objížďka přes Velkou Po-
lom.

Dokončení kanalizace v  ul. Sou-
hradská je vázáno na  řešení nesta-
bility přilehlého svahu, na  kterém 
městský obvod Plesná intenzivně 
pracuje. 

S  blížícím se uvedením kanalizace 
do  provozu se občané obce zcela 
správně dotazují, jak připojit své 
nemovitosti a  na  koho se obrátit. 
Technické řešení připojení, kont-
rolu napojení přípojky a  zajištění 
podkladů pro uzavření smlouvy 
na  stočné pak každý občan řeší 
samostatně s  technikem provozu 
kanalizační sítě společnosti Ost-
ravské vodárny a  kanalizace a.s. 
(tel.  č.  607  983  912). Součástí kon-
troly napojení je zakreslení trasy 
přípojky a  odečet vodoměru pro 
stanovení množství, od  kterého je 
stočné účtováno. V  případě, že si 
občané povedou soukromou část 
přípojky i přes souseda, tzn. nepři-
pojí se ze svého pozemku přímo 
do  připravené odbočky na  kanali-
zaci v obecních pozemcích,  je tře-
ba zajít na  příslušný stavební úřad 
(ÚMOb Poruba), kde se dozví pod-
mínky, za  jakých mohou realizovat 
své domovní přípojky.

Do nové kanalizace je možné napo-
jit pouze vody splaškové (kuchyně, 
koupelny, WC atd.), protože plošná 

kanalizace v obci Plesná je navržena 
a realizována jako oddílná tj. dešťo-
vé a splaškové vody jsou odděleny 
a  likvidovány samostatně. Při kont-
role napojení kanalizační přípojky 
se současně ověřuje, že do  nové 
splaškové kanalizace nejsou napo-
jeny dešťové vody ze střech a  od-
vodnění zpevněných ploch pozem-
ků. Do  nové splaškové kanalizace 
je rovněž zakázáno připojovat vody 
drenážní. Napojení provedené bez 
účasti zástupce provozu kanalizační 
sítě pak může vést k nákladným re-
vizím napojení přípojky kamerovým 
systémem, nebo dokonce opravě 
připojení, popř. opravě poškozené-
ho hlavního řadu kanalizace, za což 
je v tomto případě zodpovědný ob-
čan, jenž nepostupoval v  souladu 
s výše uvedeným postupem.

Samotnou realizaci připojení si 
může občan zajistit sám pomocí 
odborné firmy, nebo může využít 
zkušeností společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s.

Termín možného připojení na kana-
lizaci je stanoven po kompletní kon-
trole funkčnosti jednotlivých stok. 
Samotné napojení na kanalizaci do-
poručujeme neodkládat, aby se ob-
čané vyhnuli případným kontrolám 
ze stran správních orgánů, které 
kontrolují dodržování legislativy při 
likvidaci odpadních vod.

Na co se můžete těšit v roce 2022
Zahájení sezóny na  hřišti 
Na Žižkově

Jaro je tady a  je třeba se připravit 
na  sezónu. Proto 9. 4. proběhne 
v areálu brigáda. Přesné datum ote-
vření areálu a s tím i spojené otevře-
ní hospůdky bude upřesněno dle 
počasí.

V areálu je možné pronajmout:

•  travnaté (fotbalové) hřiště
•  tenisové hřiště
•  klubovnu (vhodnou pro naroze-

ninové oslavy, firemní či klubové 
akce nebo příměstské tábory)

Součástí areálu je také asfaltové 
hřiště na  míčové hry. Ideální pro 

volnočasové aktivity dětí. Ty mohou 
hřiště využívat samozřejmě zdarma. 
Osobám mladším 15 let je užívání 
hřiště povoleno jen v  doprovodu 
a pod trvalým dozorem rodičů, zá-
konného zástupce či jiné dospělé 
osoby.
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Noc sokoloven

Zajímá vás, jaká zákoutí skýtají soko-
lovny ve vašem okolí a jaké možnos-
ti pro Vás a  Vaše děti nabízí vstup 
do Sokola? Přijďte nás navštívit bě-
hem každoroční Noci sokoloven! 
Program je bohatý a vstupné žádné. 
A často je možné v sokolovně i pře-
spat! Letos tuto možnost budete mít 
24. června 2022.

Sokolové během Noci sokoloven 
veřejnosti představují nejen historii 
svých jednot a budovy samotné, ale 
i  to, co se v  sokolských jednotách 
všechno děje a jak se mohou zájem-
ci případně zapojit.

Letos chystáme ještě i jiné zpestření 
a to třídenní kovářský workshop (24. 
- 26. 6.), kterého se můžete zúčast-
nit i vy a vyzkoušet si, co toto řemes-
lo obnáší.

Tábory

tos v termínu 25. 7. – 29. 7. máme při-
praven bohatý program. Další infor-
mace a přihlášky najdete na našich 
webových stránkách.

Jistě jste si všimli, že 
na  bývalém koupališti se 
něco děje…

Jelikož se kolem pozemku bývalého 
koupaliště rodí mýty o jeho součas-
ných majitelích a jeho budoucnosti, 
rádi bychom to uvedli na  pravou 
míru.

Ano pozemek stále patří nám, tedy 
TJ Sokolu Ostrava-Plesná. I  Vám, 
občanům Plesné, protože členo-
vé Sokola jsou těmito občany také 
a chceme, aby tento pozemek „ple-
seňákům“ sloužil. Jelikož je pozemek 
bývalého koupaliště v  záplavovém 
území, možnosti k  jeho využití jsou 
velmi omezené. Snažíme se na tom-
to místě vytvořit parčík s klidovými 
zónami, ohništěm a pokud se zadaří 
i malým biotopem v místě podmá-
čeného pozemku, který by mohl být 
příjemným koutkem pro volné chví-
le. Vše konzultujeme s  příslušnými 
úřady!!! Zdůrazňuji to proto, že jsou 
bohužel mezi námi i  ti, kteří o žád-
nou změnu nestojí a posílají nepod-
ložené stížnosti na  všechny možné 
úřady.

Jsme si vědomi toho, že někteří 
spoluobčané mohou mít obavy, že 
změny negativně ovlivní jejich život 
v  blízkém okolí potoka. Proto bych 
ráda zdůraznila, že toto určitě není 
našim záměrem a  nechceme nijak 
ohrozit jejich majetek v  případě 
povodní. Na  pozemku v  současné 
době neplánujeme žádné stavby.

Každopádně bychom rádi pokračo-
vali ve zvelebování tohoto prostoru. 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, 
podněty nebo nápady, neváhejte 
mě kontaktovat na e-mailové adre-
se: ostrava-plesna@sokol.eu

Za každou pomoc a zapojení dobro-
volníků z řad občanů Plesné i za pří-
padné podněty budeme vděční, 
jelikož všechny tyto aktivity děláme 
i my ve svém volném čase.

Dětský maškarní bál

V  letě pro děti tradičně připravu-
jeme tábory. Jeden příměstský 
a  jeden pobytový. Již pátým ro-
kem v řadě. Některé děti s námi vy-
rostly a to nás těší. Jsou to parťáci, 
na  které se každým rokem těšíme. 
Pro menší děti je vhodný tábor 
v termínu 11. 7. - 15. 7. 2022. Týden 
plný her, dobrodružství, kreativních 
činností a výletů. Také spaní ve sta-
nech na  hřišti spolu s  vařením nad 
ohněm, opékáním a  noční bojov-
kou je již tradicí. Druhý pobytový 
jsme přizpůsobili naší odrostlejší 
„elitě“, která se nebojí s námi vyra-
zit i na pár dní přes noc. Loni jsme 
vyrazili na  ranč ke  koním, na  vodě 
se naučili ovládat umění kanoistiky 
a  dokonce jsme rozšifrovali mapu 
k pokladu ukrytého v podhradí. I le-

V  neděli 13. 3. 2022 proběhl 
po dvouleté pauze maškarní bál pro 
děti z Plesné. Jsme moc rádi, že se 
sešlo tolik nadšených dětí, rodičů 
i  jiných příbuzných a vytvořili skvě-
lou atmosféru nedělního odpoled-
ne. Po  zhruba hodinovém progra-
mu myšky Klárky a  veverky Terky 
byla nachystaná diskotéka, bohatá 
tombola a odměna ve formě ovoce 
od  firmy Hruška a  malé sladkosti. 
Všem sponzorům, členům i  nečle-
nům Sokola, kteří se zapojili do pří-
pravy této akce, moc děkujeme.

Více informací o  našich aktivitách, 
přihlášky na  tábory a další novinky 
najdete na našich stránkách 
www. sokolplesna.cz

Za TJ Sokol Plesná

Alice Zelníčková Brůnová
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Vesnické sportovní hry 2021–2022

26. ročník Vesnických sportovních her
Rozběhl se už 26. ročník Vesnických sportovních her. Doufáme, že proběh-
ne bez omezování a dokončíme ho letos celý. Proti minulému jubilejnímu 
25. ročníku (2020–2021) se letos účastní 11 obcí, nepokračuje Velká Polom. 
Soutěží Čavisov, Dobroslavice, Horní Lhota, Jistebník, Klimkovice, Krásné 
Pole, Olbramice, Plesná, Polanka nad Odrou, Vřesina a Zbyslavice.

Program 26. ročníku VSH:
Soutěž pořadatel datum

Slalom na lyžích Vřesina 17.2.
Dráhové kuželky Dobroslavice 12.3.
Střelba ze vzduchovky Zbyslavice 26.3.
Stolní tenis Krásné Pole 23.4.
Přespolní běh Olbramice 14.5.
Volejbal Jistebník květen – červen
Nohejbal červen
Lukostřelba Čavisov 3.9.
Cyklistika Plesná 1.10.
Plavání Klimkovice podzim
Badminton podzim
Sálová kopaná Polanka listopad

Termíny některých soutěží a  pořadatelé badmintonu a  nohejbalu budou 
upřesněny.

První soutěží byl slalom na lyžích, 
který pořádala Vřesina na Skalce.

Po  dopoledním dešti se počasí 
umoudřilo, a  tak mohl slalom pod-
večer za umělého osvětlení proběh-
nout. Jela se dvě kola, počítal se 
lepší čas. Účastnilo se deset obcí, 
nepřijel Jistebník. Celkem se účast-
nilo 35 závodníků a závodnic. V jed-
notlivcích zvítězil Tomáš Janalík 
z Klimkovic s časem 22,39 s.

Plesnou reprezentovali Libor Hrdina 
(7. místo, čas 25,78 s), Petr Laňka ml. 
(27., 30,98 s), Viktorie Kuncová (34., 
33,52 s).

Výsledky 1.soutěže:
1. Klimkovice                               82 b.
2. Krásné Pole                              76 b.
3. Vřesina                                     76 b.
4. Polanka                                     62 b. 
5. Horní Lhota                             51 b.
6. Zbyslavice                               46 b.
7. Olbramice                                42 b.
8. Plesná                                       40 b.
9. Čavisov                                    40 b. 
10. Dobroslavice                           40 b.

Druhou soutěží byly dráhové ku-
želky v  Dobroslavicích. Házelo se 
dvoukolově deset hodů do  plných 
a  deset hodů dorážka. Ve  druhém 
kole se střídaly dráhy. 

Zúčastnilo se všech jedenáct obcí 
s 43 závodníky.

Plesnou reprezentovali Vladimír 
Dedek (132 bodů), Petr Laňka st. 
(125 bodů), David Maček (122 bodů) 
a Jaromír Maček (108 bodů).

V  jednotlivcích vyhrál Karel Ridl 
z Dobroslavic s 187 body.

Výsledky 2. soutěže:
1. Klimkovice
2. Dobroslavice
3. Krásné Pole
4. Vřesina
5. Polanka nad Odrou
6. Olbramice
7. Plesná
8. Horní Lhota
9. Čavisov
10. Jistebník
11. Zbyslavice

Prosím případné zájemce o  re-
prezentaci Plesné v  některém 
sportu, aby se přihlásili na  čísle 
608 979 425, momentálně sháníme 
střelce ze vzduchovky.

Výsledky najdete na www.vshry.cz

 Vladimír Mach

SOKOL PLESNÁ 
HLEDÁ SPRÁVCE

SPORTOVNÍHO AREÁLU NA ŽIŽKOVĚ V PLESNÉ 
NA LETNÍ SEZÓNU DUBEN – ZÁŘÍ 2022

Informace na 608 979 425
Vhodné pro důchodce z Plesné a okolí
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11.–15. 7.   InlIne příměstský 
tábor I.  
(pro děti od 6–16 let)

18.–22. 7.   InlIne příměstský 
tábor II.  
(pro děti od 6–16 let)

25.–29. 7.   příměstský tábor 
Harry potter  
(pro děti od 7 let)

1.–5. 8.   příměstský lego 
tábor  
(pro děti od 7 let)

8.–12. 8.   sportovní tábor  
(pro děti od 9 let)

22.–26. 8.   badmIntonový 
příměstský tábor  
(pro děti od 7 let) 
s trenérem oddílu 
TJ Sokol Plesná, 
Michalem Viestem

11.–15. 7.   příměstský tábor léto 
se sokolem 
Sportovně poznávací 
tábor pro děti od 6-12 let 
(max. 20 dětí)

25.–29. 7.   putovní tábor léto  
se sokolem  
Sportovně poznávací 
tábor pro děti od 8-14 let  

Týden plný dobrodružství, 
kreativních činností 
a výletů (max. 20 dětí).

Dùm dìtí a mládeže

Ostrava-Poruba

pøíspìvková organizace

více na: sokolplesna.cz/taboryvíce na: ddmporuba.cz/tabory

nabídka letnícH táborů pro všecHny aktIvní dětI
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Jak si užít republiku 2....
(pokračování z minulého čísla)

Po  třech týdnech v  práci jsem se 
v  srpnu vydal na  další tour po  re-
publice. Tentokrát se kola vla-
ku roztočila na  východ a  jel jsem 
na  Slovensko. Já se narodil v  Čes-
koslovensku a  Čechoslovákem se 
i  cítím, takže pro mě to je doma. 
Cestou na první nocleh jsem to vzal 
i  přes Starý Smokovec, kde jsem 
měl to štěstí (skutečně náhoda), 
že jsem tam jel z  Popradu krásnou 
historickou vlako-tramvají, chvíli 
se prošel po  městě a  pokračoval 
do Tatranské Lomnice. Byl jsem tam 
už víckrát, jako tradičně jsem si šel 
k Zotavovně ROH Morava zacvičit. 
Pak pod lanovku na Sklanaté pleso 
a Lomnický štít, kde jsem se tím na-
sycujícím výhledem asi dvě hodiny 
kochal, byť úplně nahoru vidět kvůli 
mrakům nebylo. Tentokrát jsem tam 
nejel. Pak jsem se přesunul na noc-
leh ve Spišské Nové Vsi.

Ráno jsem se sbalil a  zahájil dal-
ší přesun. Nejprve do  Nálepkova 
(dnešní název se používá od  roku 
1948 podle partyzánského velite-
le a  hrdiny SNP kapitána Jána Ná-
lepky). Obec není až tak významná 
historickými památkami, spíše spo-
jitostí s tou druhou světovou válkou. 
Zde jsem viděl, jak to vypadá, když 
je na jednom místě velká kumulace 
nepřizpůsobivé menšiny. Působil 
jsem tam asi trochu jako marťan 
s krosnou na zádech a chutí pozná-
vat nepoznané. Přes otevřená vrata 
(která byla téměř u každého domu), 
jsem viděl, jak to na dvorcích míst-
ních „zřícenin“ vypadá a jak se tam 
asi žije. Nebyl to zrovna pěkný po-
hled. Na  náměstí byl houf asi 50 
dětí, které mě obraly o  všechny 
drobné, co jsem měl. U  obchodu 
byl dohled místní řekněme ochran-
né služby, kterou tvořili čtyři svalnatí 
muži (také z  té komunity), ale mají-
cí respekt ostatních. Před vstupem 
do  obchodu byla velká řada, ale 
mi bylo řečeno, že čekat nemusím 
a mám jít dál (stejně jako chodí vět-
šinoví Slováci). Divné, ale pochopil 
jsem, že tak to tam funguje. Nu za-
jímavý zážitek. Pak jsem pokračoval 
do Stratené na další nocleh. Cestou 
jsem ještě viděl z okna vodní nádrž 
Palcmanská Maša, na  které bylo 
hodně lidí na  lodičkách a  okolí vy-
padalo fakt nádherně (tam se určitě 
vypravím na „veget“, budu-li mít pří-
ležitost). V cíli své denní cesty jsem 
se ubytoval a  dal si dobrou večeři 
venku v  restauraci, bylo příjemné 
teplo.

Další den jsem jel do  Spišského 
Podhradie a  šel na  Spišský hrad. 
Pochází z 12. století a  jde o nejroz-
sáhlejší hradní zříceninu ve  střední 
Evropě a patří i mezi největší hrad-
ní komplexy v  celé Evropě. Počát-
kem 18.  století byl hrad šlechtou 

opuštěn, protože nesplňoval její 
požadavky na  pohodlné bydlení 
a v  roce 1780 vyhořel. V roce 1970 
začala komplexní památková ob-
doba. Hrad, ze kterého je pěkný 
výhled do dalekého okolí, je zapsán 
společně s  přilehlými památkami 
na  seznamu Světového dědictví 
UNESCO. Ten den jsem měl v plánu 
ještě jednu rychlou zastávku na hra-
dě. Přes Kysak, Prešov a  Lipany 
jsem jel do  obce Plaveč, kde jsem 
chtěl jít na místní zříceninu, která je 
o něčem úplně jiném, než ten hrad, 
na kterém jsem byl dopoledne. Měl 
jsem na  to asi tři hodiny než jsem 
se měl vracet do  SNV, takže bych 
to v klidu stihnul, jenže těsně před 
mým výstupem z  vlaku, začalo pr-
šet. 

Ale jak pršet… Začalo pršet tak, že 
když jsem z  toho vlaku vystoupil 
a  utíkal se schovat do  čekárny, tak 
i těch asi 20 metrů stačilo, abych byl 
jako zmoklá slepice. No a  tak jsem 
v té čekárně schnul a čekal, jestli to 
přejde. A přešlo, ale až po více než 
dvou hodinách a pak už bych to ne-
stihl, protože tam není nějak extra 
provoz, jen víkendy v  letní sezóně 
a další vlak už by mi ten den nejel. 
Ale jinak dobré. Cestou jsem si dal 
v  Popradu pozdní večeři a  v  SNV 
druhý nocleh. 

Další ráno po probuzení jsem zjistil, 
že prší a  hodně se ochladilo (z  30 
na  asi 15 stupňů), což ve  mně ne-
vzbuzovalo moc nadšení. Nasnídal 

Tatranská Lomnica

Starý Smokovec

Spišský hrad

Kráľova hoľa
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jsem se a vyrazil k dalšímu cíli. Ten-
tokrát jsem to měl jen dvě zastávky 
vlakem do Telgártu (v  letech 1948-
1990 Švermovo). Tady byl můj plán 
jasný, po cestě hrdinů SNP na Kráľo-
vu hoľu (1946 m n.m.). Prošel jsem 
obcí a  vyrazil do  terénu. Celkově 
má mít cesta jen 6,8 km, ale převý-
šení je více než 1000 výškových me-
trů. Překvapilo mě, že nebyla nějak 
extra vychozená a  místy i  dost za-
rostlá. Ale byl jsem připraven, tak-
že pohoda. Po chvíli jsem pochopil, 
že to noční výrazné ochlazení bylo 
super. Sice jsem byl celkem mokrý 
od rostlin a stromů, ale už nepršelo 
a teplota kolem 15 stupňů byla pří-
jemná. Určitě lepší než šlapat ve tři-
cítkách. Ten den se tam pohybovalo 
jen málo lidí. Na dálku jsem soupeřil 
se skupinkou čtyř slovenských mla-
díků ☺. Když si dali pauzu oni, pře-
dešel jsem je a naopak. Jinak jsem 
cestou nahoru vlastně nikoho nepo-
tkal. Až těsně pod vrcholem byl pa-
sák se svým psem a početným stá-
dem ovcí. Po čtyřech hodinách jsem 
vyšlapal konečně nahoru. Od  roku 
1960 se tam nachází televizní vysí-
lač. Pro turisty je tam venkovní po-
sezení, ale případné zásoby musíte 
mít své. Restaurace, hotel či něco 
podobného tam není. Já s  tím po-
čítal, takže jsem měl ☺. Teď bych 
vám rád napsal o krásném výhledu 
po okolí, ale co vše jsem viděl, ne-
napíšu. Neviděl jsem skoro nic, byl 
jsem v mlze, vlastně v mracích a  ty 
se ne a ne rozptýlit, tak jsem to vzdal 
a šel po nějaké době zpět. Ale spo-
kojený jsem byl i  tak. Dolů jsem to 
vzal po modré značce, bylo to o ki-
lometr a půl kratší (tam jsem nepo-
tkal vůbec nikoho) a po chvíli jsem 
se divil i  sobě, co jsem za  blázna. 
Místy bylo to klesání fakt extrémní 

a  moje jediná starost byla, abych 
tam někde nezůstal se zlomenou 
nohou. Naštěstí jsem nezůstal. Dole 
jsem ještě prohlédl Telgárt a večer 
se vrátil do Stratené.

jsem odjížděl do  Hodonína a  ces-
tou viděl kolem trati ty skutečně vý-
razné následky tornáda a ten dlouze 
se táhnoucí úzký pruh, kudy přešlo. 
Odtud autobusem do  Ratíškovic 
a  na  další pěší prošlap trati. Je to 
dnes již nevyužívaná vlečka, kde ale 
provozují šlapací drezíny a  na  kon-
ci je ve  vagónech malé železniční 
muzeum. Turistů tam mívají dost 
a na drezínu se musíte předem ob-
jednávat. Já se spokojil s prošlapem 
do  Rohatce zpět na  hlavní trať. Byl 
pátek a  já byl domluven s  kamará-
dy, takže odtud jsem se na  víkend 
odebral stanovat opět na svůj oblí-
bený Šífr do Svobodných Heřmanic.

Mé další kroky mě již ze Slovenska 
vrátily domů. A to do Hrušek. Ano, 
do  těch Hrušek, kde řádilo o  dva 
měsíce dříve tornádo. Když jsem 
tam vystoupil z vlaku, viděl jsem tu 
část obce, která byla zasažena nejví-
ce. Bylo to na první pohled poznat, 
ale už se jednalo spíše o ty následky 
přírodního živlu, které čekaly na od-
voz. Bylo pozdní odpoledne, tak už 
pracovní ruch spojený s likvidací ná-
sledků a řešením oprav nebyl vidět. 
Možná probíhal uvnitř v  domech. 
Když jsem ušel odhadem 400 met-
rů do centra, tak už by člověk, který 
neviděl tu zasaženou část obce ani 
neřekl, že se tam něco takového 
stalo. Občas bylo vidět poškození 
fasády nebo chodníku, ale bylo to 
zcela neporovnatelné. Já jsem měl 
nocleh zajištěn úplně na  druhém 
konci, takže tam už nebylo poznat 
vůbec nic. Následující dopoledne 
jsem zůstal v Hruškách a po poled-
ni vyrazil do  Vranovic, odkud jsem 
se vydal na pěší prošlap trati do Po-
hořelic a  pak na  prohlídku města 
a  pamětihodností a  vrátil se zpět 
do  Hrušek na  druhý nocleh. Ráno 

V tom loňském roce jsem ještě zajel 
na Hraniční vrch, což je krásná kovo-
vá rozhledna nad Městem Albrech-
tice a odtud kousek pěšky na zámek 
do  obce Linhartovy. Udělal jsem 
i  třídenní výjezd na západě Morav-
skoslezského kraje do  Rýmařova, 
Malé Morávky a  Vrbna pod Pradě-
dem. Poprvé jsem vyrazil na symbol 
české státnosti Horu Říp, renesanč-
ní Státní zámek Libochovice a okolí. 
S kamarádem na Boží horu u Žulové 
a do Vidnavy, kde jsme dříve jezdili 
pravidelně. A  bylo toho ještě více, 
ale už bych vás nerad unavoval svý-
mi toulkami po  vlastech českých, 
moravských, slezských a na Sloven-
sku. Přeji vám vše dobré.

Hrušky

Hraniční vrch

Libochovice

Říp

Boží hora
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Plesenský kostel se letos zapojí do akce Noc kostelů

Tříkrálová sbírka
V měsíci lednu se podařilo uskutečnit Tříkrálovou sbír-
ku tradičním způsobem, jak jsme byli zvyklí před pan-
demií. V Plesné se do ulic vydalo celkem pět skupinek 
koledníků, kteří společně vykoledovali 82 906 Kč. Sku-
pinka Lenky Běhunčíkové nasbírala 12 611 Kč, skupinka 
Barbory Čechové 23 610 Kč, skupinka Heleny Bochňá-
kové 14 070 Kč, skupinka Ondřeje Bochňáka 20 078 Kč 
a skupinka Marka Nováka 12 537 Kč. Spolu se štědrými 
občany Dobroslavic, Děhylova a Martinova se v celé far-
nosti sešlo a odeslalo pro potřebné 191 936 Kč. Celko-
vý výtěžek za Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra 
dosáhl neuvěřitelné výše 2 743 425 Kč, čímž byl opět 
překonán rekord předcházejících let. Všem obětavým 
koledníkům a všem štědrým dárcům náleží srdečné vře-
lé poděkování.

     Mgr. Marie Kňurová

V pátek 10. června se v České republice koná již poněkolikáté akce Noc kos-
telů, v rámci které jsou během večera přístupné různé kostely a modlitebny 
a koná se v nich program pro širokou veřejnost. Letos se do této akce zapojí 
i kostel v Ostravě - Plesné s následujícím programem:

19.30:  Zahájení + komentovaná prohlídka kostela. 

20.00:  Koncert. 

21.00:  Komentovaná prohlídka kostela. 

21.30:  Komentovaná prohlídka kostela. 

22.00:  Komentovaná prohlídka kostela. 

21.00–22.30:  Otevřená věž kostela.

Více informací k celé akci včetně seznamu otevřených kostelů a jejich aktivit 
je na webových stránkách www.nockostelu.cz. 

Všichni jste srdečně zváni (nejen) do plesenského kostela.

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

Změna otevírací doby 
pošty v Plesné
S účinností od 1. dubna 2022 bude změněna ote-
vírací doba pobočky České pošty v  Plesné. Nově 
bude pošta otevřena pouze v  odpoledních hodi-
nách od 14 do 17 hodin v pracovních dnech.


