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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

nějakou dobu nám nevyšlo Pleso, 
neboť nás všechny velmi omezova-
la všudepřítomná pandemie Covid 
a  naše běžné životy a  činnosti se 
rázem zcela změnily či zastavily. Ne 
jinak to bylo i  v naší Plesné. Muse-
li jsme zrušit veškeré společenské 
a kulturní akce, omezit chod úřadu 
a  tak nějak počkat, až se vše bude 

vracet k normálu. Každopádně jsme 
se neschovali do ulity, ale dál jsme 
pokračovali ve  své práci pro Ples-
nou. Co se tedy ve  zmíněné době 
povedlo?

Během července by měla být do-
končena rekonstrukce budovy úřa-
du včetně výstavby výtahu. Na tuto 
rozsáhlou rekonstrukci jsme získali 
dotaci z města Ostravy ve výši 80 % 
celkových nákladů. Možná si říkáte, 
že by bylo lepší, abychom postavili 
úřad nový. I s touto myšlenkou jsme 
na městě pracovali, nicméně jediná 
možnost, jak získat zmíněnou dota-
ci, byla právě rekonstrukce stávající 
budovy úřadu. Navíc ruku na srdce, 
místo na budovu nového úřadu by 
se hledalo asi velmi dlouho.

Vzhledem k  tomu, že momentální 
situace (rozvolnění) nám dovolu-
je pořádat venkovní společenské 
akce, dovolte, abych Vás, milé ob-
čany Plesné a  samozřejmě i  vaše 
rodiny, kamarády a  blízké pozval 
na  tradiční Svatojakubskou pouť, 
která se bude konat v  centru Ples-
né (u hasičárny) o víkendu 24. a 25. 
července. Vzhledem k  tomu, že zá-
roveň probíhá výstavba kanalizace 
i  v  místě pořádání poutě, dohodli 
jsme se se zhotovitelem stavby, že 
na dobu poutě nám prostor kolem 
hasičárny vyčistí, a tím se akce může 
konat včetně večerní Jakubské zá-
bavy, kterou pořádají naší dobro-
volní hasiči.

Co nás v Plesné dále čeká?

Od  1. července bude uzavřena sil-
nice 26. dubna směrem od  býva-
lého koupaliště na Novou Plesnou. 
„V  Esíčku u  kříže“ bude probíhat 

stavba kanalizace. Objízdná tra-
sa bude přes Velkou Polom. Bližší 
informace budou včas upřesněny 
na naších stránkách www.plesna.cz, 
na vývěskách a na naší aplikaci pro 
IOS i android.

Dobrá zpráva je, že během toho-
to léta bude probíhat další etapa 
oprav chodníčku – přístupu k  hro-
bům na  našem hřbitově, na  kterou 
jsme opět získali finance z Magistrá-
tu města Ostravy. 

Také na podzim bude v Plesné sta-
vebně živo. Kromě výstavby kana-
lizace bude také v  cca měsíci září 
probíhat rozšíření křižovatky Karla 
Svobody – Vlnitá. O  toto rozšíře-
ní Plesná volá dlouhá léta. Tak se 
nám to povede! Dále v  minulém 
roce došlo k uvolnění svahu v cen-
tru obce (Kalvárie), i  tento svah by 
se měl opravovat letos na  podzim. 
Intenzivně jsme pracovali na získání 
projektové dokumentace, abychom 
mohli zajistit samotnou opravu 
včetně financování. Musím i zde po-
děkovat městu, že nám s financová-
ním a  samotnou realizací pomáhá. 
V neposlední řadě nás čeká oprava 
povrchu vozovky v celé šíři, a to na 
ulici Karla Svobody v úseku bývalé-
ho statku a  již zmíněné křižovatky 
Vlnitá.

Samozřejmě, že s  takto rozsáhlý-
mi stavbami, které nás již nějakou 
dobu provázejí (kanalizace) a další, 
co budou následovat (křižovatka, 
svah, povrch vozovky), jsou spoje-
ny s  výraznými omezeními zejmé-
na v dopravě, ale také se zvýšenou 
prašností a hlukem. 

pokračování na str. 2
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Informace z úřadu 
• Poplatek ze psů na rok 2021

Upozorňujeme tímto majitele psů v Plesné, kteří doposud neuhradili místní 
poplatek ze psů, aby tak neprodleně učinili, a to hotově přímo do pokladny 
Úřadu městského obvodu Plesná (pouze pondělí a středa 8.00–11.30 ho-
din a 12.30-17.00 hodin) nebo na účet č. 19-1649977339/0800, variabilní 
symbol 2712411xxx (za xxx doplníte číslo popisné domu majitele psa, např. 
číslo popisné 54 uvede se 054).

• Svozový den pro BIO popelnice 

Svoz zeleně z BIO popelnic, společností OZO Ostrava a.s., je ve čtrnácti-
denním intervalu, tj. každý sudý pátek, v období duben až listopad. 

• Větve 

Větší množství zeleně a větví mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat 
jen v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušové, ulice Bohumínská, 
v době PO-PÁ 7-16.30, SO 7-14, tel. kontakt Kompostárna  +420 596 227 257 
a +420 725 108 629

Bohužel neumíme tyto nepříjemné 
přidružené projevy zcela elimino-
vat, a proto Vás všechny žádám o co 
největší shovívavost a toleranci ne-
jen k samotným stavbám, ale k sobě 
samotným, zejména pak prosím ři-
diče „jezděte pomalu“. Musím Vás 
ubezpečit, že celé vedení Plesné 
dělá vše pro to, aby dopady spoje-
né se stavbou byly co nejmenší.

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
mnoho zdraví a letní pohody a dou-
fám v znovuoživení kultury a spole-
čenského života v Plesné.

Pavel Hrbáč
  starosta MOB Plesná

dokončení ze str. 1

Kontakty zaměstnanců ÚMOb Plesná

starosta Pavel Hrbáč
tel.:599 427 101, 775 999 002
phrbac@plesna.ostrava.cz

tajemnice Ing. Markéta Prokešová
tel.: 599 427 104, 606 664 662
mprokesova@plesna.ostrava.cz

hřbitov, ověřování, podatelna, sociální věci (k.ú. Stará Plesná)
Bc.Kateřina Mižáková, DiS.
tel.: 599 427 108, 702 137 288
kmizakova@plesna.ostrava.cz

přestupky, podatelna, evidence obyvatel, sociální věci (k.ú. Nová Plesná)
PhDr. Petr Jančík
tel.: 599 427 102, 702 137 284
pjancik@plesna.ostrava.cz

výstavba, životní prostředí, majetek, správní silniční úřad
Ing. Zuzana Kurková, Ph.D. 
tel.: 599 427 106, 702 137 286
zkurkova@plesna.ostrava.cz

finanční agenda, poplatky ze psů, pokladna
Ing. Jaroslava Výšková
tel.: 599 427 103
jvyskova@plesna.ostrava.cz

pracovníci  údržby městského obvodu Plesná
Jan Vašata, Martin Dubovský, Pavel Otisk 
tel.:702 137 285
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Prevence před požáry
Hasiči zejména během jarních a let-
ních měsíců častěji zasahují u  po-
žárů lesního porostu, hrabanky 
nebo suché trávy. Většina těchto 
požárů je způsobena lidskou ne-
dbalostí, ať již při rozdělávání ohně 
nebo odhozením nedostatečně 
uhašených nedopalků cigaret. Bo-
hužel se vyskytují i  případy úmy-
slně založených požárů v  lesích.  
Nástupem teplého počasí se zvyšu-
je počet požárů při vypalování trávy. 

Jarní počasí láká řadu zahrádkářů 
a chatařů k  jarnímu úklidu. Při spa-
lování listí, větví ze stromků nebo 
suché trávy může dojít i k požáru. 
Ten se může vlivem silného větru 
rychle rozšířit a  napáchat značné 
škody. I  když pálení suché trávy 
a  listí není zákonem výslovně zaká-
záno, měla by se dodržovat základ-
ní pravidla a  omezení, např. pálení 
suché trávy např. na  kopkách, vět-
ší  množství pak  předem ohlásit 

na  operační středisko hasičského 
záchranného sboru, a  tím přede-
jít zbytečným výjezdům hasičů.  
Plošné vypalování porostu je zaká-
záno celoročně. Na základě zákona 
č. 133/1985 Sb., o  požární ochra-
ně, může Hasičský záchranný sbor 
Plesná uložit pokutu za  přestupek 
na  úseku požární ochrany tomu, 
kdo vypaluje plošně porosty. 

Pro spalování látek přírodního charakterů platí: 

1. pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,

2. na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, 
hasící přístroje, tlumice apod.),

3. ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení 
musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou, 

4. pálení je možné provádět jen za bezvětří,

5. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti 
vzniku a šíření požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušné-
mu Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Referent prevence Dedek Vladimír
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Myslivci informují

Červen je měsíc myslivosti. Ve volné 
přírodě jsou již přírůstky mladé zvě-
ře (srnčata, zajíčci, kačeny, bažanti, 
koroptve a křepelky). Proto myslivci 
prosí spoluobčany, aby v  honitbě 
nenechávali volně bez dozoru pobí-
hat své psy a nebyli tam někdy zby-
tečně hluční, za což děkujeme. 

Počátkem měsíce června probíhala 
senoseč zemědělci, kteří hospodaří 
v celé naší honitbě MS Děhylov. Zde 
patří poděkování všem našim čle-
nům, kteří velmi aktivně před kose-
ním trávy vyháněli zvěř z  kosených 
luk a  činili další kroky, aby ji žací 
stroje neposekaly. Proto v  obvodu 
Plesná letos ani v  jednom případě 
nedošlo ke  zranění zvěře. Rovněž 
i letos jsme zazvěřovali naši honitbu 
drobnou zvěří, a to především per-
natou – Bažant obecný. Také odcho-
váváme i  mladou bažantí zvěř s  cí-
lem ji následně vysadit do honitby.  
Této činnosti se aktivně věnují naší 
členové Eva Mikesková, Ladislav Ře-
pka a další. 

Jeden z  našich členů, Bc.  Pavel 
Bochňák, nově vede kroužek mla-
dých myslivců, který navštěvují děti 
z  vesnic, kde myslivecky hospoda-
říme. Při poslední schůzce tohoto 
kroužku byly dětem předváděny 
ukázky výcviku lovecky upotřebitel-
ných psů, a to konkrétně ohařů (viz 
foto). V  kroužku probíhá tématická  
výuka především o  naší okolní pří-
rodě a v ní žijící zvěři, o jejím přikr-
mování, péči apod. Zájem z řad dětí  
je o tuto mimoškolní aktivitu značný.

Další důležitou informací je, že ak-
tivujeme nové webové stránky na-
šeho spolku: www.msdehylov.cz, 
kde jsou např. informace o  mož-

nosti pronájmu naši chaty v Děhylo-
vě a  další aktuality o  naší činnosti. 
Pronájem chaty můžete rezervovat 
na tel.: 792 361 749 po 16. hodině.

Závěrem si vás dovolujeme pozvat 
na tradiční zvěřinové hody s dopro-
vodným programem, které se ten-
tokrát budou konat až 21. 8. 2021 
od 13. hod. v areálu naši myslivecké 
chaty v  Děhylově, na  ul. Zeměděl-
ské č. 207/16. Těšíme se na vaši hoj-
nou účast. 

 S úctou Mgr. Roman Rajský,
předseda MS Děhylov  
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Ohlédnutí za zimou

Letošní zima nás potěšila, přinesla 
mráz a sníh, jak to má být. Díky tomu 
jsme využili kopec na  školní zahra-
dě a děti vesele jezdily na lopatách, 
stavěly sněhuláky, zkoumaly vlast-
nosti sněhu. Ve  vědeckém kroužku 
nechávaly zmrazit barevnou vodu, 
malovaly na sníh a vyráběly koule ze 
semínek pro ptáčky. Ty se pak zavě-
sily na strom a děti pozorovaly, jak 
semínka postupně ubývají.

se týmy rozešly k jednotlivým disci-
plínám. Soutěžilo se v  těchto spor-
tech:

• rychlobruslení (brusle předsta-
vovaly krabičky od  papírových ka-
pesníků)

• skoky na lyžích (sjezd po lavičce 
zavěšené na žebřinách)

• biatlon (oběhnout okruh, střílení 
míčky do terče)

• hokej (střelba na branku)

• běh na  lyžích (chůze na  lyžích 
po určené trase) 

Jak jsme oslavili den dětí
Po  všech omezeních a  nepříjem-
né izolaci doma jsme se konečně 
všichni znovu sešli ve  školce. Děti 
byly nadšené, že jsou pohromadě 
se svými kamarády, užívaly si spo-
lečnost svých vrstevníků a všechny 
činnosti ve školce. Proběhl také zá-

pis na další školní rok, takže i nadále 
bude plně využita kapacita naší ma-
teřské školy.
Den dětí jsme letos připravili jako 
cestu za  pokladem. Děti si přines-
ly batůžky s pitím a všichni jsme se 
radostně vydali do  lesa, kde jsme 

už předtím vyznačili trasu barev-
nými fáborky a  na  konci této trasy 
byl ukryt poklad. Počasí nám přálo, 
po mnoha deštivých dnech koneč-
ně svítilo sluníčko.

Zimní období nás inspirovalo 
k  uspořádání olympiády. Děti se 
rozdělily do  pěti barevných týmů 
a  v  čele se svými kapitány nastou-
pily ke  slavnostnímu zahájení. Paní 
učitelka Martina přečetla olympijský 
slib, zazněla olympijská hymna a ka-
pitáni si podávali pochodeň s olym-
pijským ohněm, který byl slavnost-
ně „zapálen“ maskotem olympiády, 
kterého zahrála naše školnice paní 
Jarka v převleku za Mimoně. Pak už 

s  nadšením a  splnili všechny disci-
plíny. Gratulujeme všem.

V  těchto jarních dnech máme bo-
hužel školku zavřenou, doufáme, že 
se situace brzy zlepší a budeme po-
kračovat v  normálním režimu. Nyní 
fungujeme pouze formou distanční 
výuky, všem nám však chybí běžný 
denní kontakt s dětmi a rodiči. Pře-
jeme všem hodně zdraví a pohody 
v  těchto nelehkých dnech a  ať se 
zase brzy všichni sejdeme.

  Kateřina Čepková

Každý si sportovní zápolení užíval, 
ti, kteří zrovna nesoutěžili, hlasitým 
pokřikem fandili a povzbuzovali své 
kamarády. 

Potom si každý vytvořil otisková-
ním olympijské kruhy. Následoval 
slavnostní nástup, předávání me-
dailí a zhasnutí olympijského ohně. 
Všichni malí sportovci soutěžili 

pokračování na str. 6
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VZPOMÍNKA NA ESKYMÁKY

V únoru 2021 jsme se s dolní třídou 
Hvězdiček vydali v  rámci metody 
Mensa NTC Learning na  Arktidu 
za Eskymáky. Konkrétně na největší 
ostrov světa – Grónsko. Třída Hvěz-
diček už nejsou žádná „ořezávátka“, 
ale šikovní předškoláci, kteří již le-
dacos vědí a  znají. Týden předem 
dostaly všechny děti za  úkol, aby 
přinášely do  školky vše, co souvisí 
se severním pólem. Plyšáky, knížky 
nebo obrázky. Děti si o této daleké 
a  chladné oblasti naší zeměkoule 
musely doma informace najít samy. 
Rodiče jsme poprosili o  spoluprá-
ci. Během jednoho týdne se nám 
třída proměnila v  „obchod s plyšá-
ky“. Sešlo se neuvěřitelné množství 
ledních medvědů, tuleňů, mrožů, 

polárních lišek, polárních vlků, si-
biřských psů Husky a  dokonce se 
objevil i jeden polární zajíc. Ale nej-
více dětí přineslo do školky „plyšáky 
tučňáky...“ „Tučňáci? Tady má někdo 
špatné informace, děti“, povídá paní 
učitelka. „Proč?“ ptají se děti. „No, 
k tomu se ještě vrátíme“, odpoví 
paní učitelka  
Paní učitelky Martina a Lenka si pro 
děti připravily nejedno překvape-
ní. Před příchodem dětí do  školky, 
proměnily třídu na „Grónskou zem“. 
Nechybělo iglú, ohniště s  obřím 
hrncem, ve  kterém se vařily ryby, 
Grónská vlajka a  všudypřítomné 
fotografie polární krajiny, včetně 
arktické fauny a  flóry. Aby se děti 
co nejrychleji podařilo vtáhnout 
do  „ledové atmosféry“, obě paní 
učitelky se přestrojily za  eskymác-
ké ženy v  kožiších a  s  beranicemi 
na  hlavách. Za  doprovodu písně 
Jarka Nohavici „Daleko na  Severu“ 
a  s  náznakem „eskymáckého jazy-
ka“, kterým samozřejmě obě paní 
učitelky disponovaly, byly děti přiví-
tány ve své třídě. 

A pak už jsme si jen povídali o životě 
na severu, prohlíželi fotografie a at-
las světa, na IT panelu jsme si ukazo-
vali typické obydlí Eskymáků, hráli 
nejrůznější pohybové hry, např. „Psí 
spřežení“, „Rybolov“ nebo „Lavina“. 
Aby byl celý den v  dokonalém du-
chu severských zemí, připravil nám 
pan kuchař úžasné severské menu. 
Ke  svačině jsme zakousli veku 
s  grónskou pomazánkou. K  obědu 
jsme si pochutnali na  polévce z  li-
šek a  jako hlavní chod se podával 
vynikající losos s  opečeným bram-
borem a omáčkou. 
Šťastné úsměvy na tvářích dětí a ne-
konečné brebentění o  mimořád-
ném dopoledni ve školce nám pro-
zradilo, že náš záměr podat dětem 
hravou formou spoustu užitečných 
informací, se podařilo uskutečnit.

„A paní učitelko, vy jste říkala, že se 
ještě vrátíme k těm tučňákům...?“, 
pokřikují děti. „Ano, to jsem říkala. 
Vrátíme se, určitě. Ale to si budeme 
povídat o jiné části země, děti. Víte 
které…?“ 

Bc. Martina Stoklasová

V lese děti postupovaly podle zna-
ček, hledaly úkoly a všechno se jim 
dařilo plnit. Pojmenovávaly stromy, 
zvířata, která v lese žijí, házely šiška-
mi na  terč, zpívaly písničku o  lese, 
poslouchaly zvuky lesa a  spoustu 
dalších věcí. Nedočkavě se ptaly, 
kdy už bude ten poklad a nejradě-
ji by se rozběhly po  značkách až 
k němu. Nakonec se ocitly ve vyzna-
čeném území a  dětským bystrým 
očím netrvalo dlouho poklad obje-
vit. Radost byla veliká a truhla plná 

drobných dárečků pak byla střídavě 
nesena všemi dětmi až do školky.
Další část pokladu pak byla obje-
vena na  zahradě, když děti rychle 
pochopily mapu nakreslenou na ta-
buli. Skvělou náladu jistě podpo-
řil i  slavnostní oběd, protože řízek 
chutná skoro každému.
Blíží se konec školního roku, ještě 
nás čekají divadelní představení, 
páteční výlety do  přírody a  hlavně 
slavnostní zakončení spojené s  pa-
sováním na  školáky. Napřed pro-

běhne zábavný program s  klauny 
a pak se rozloučíme s  těmi nejstar-
šími, které už čeká škola.

Prázdninový provoz letos bude 
do 16. července, pak už děti čekají 
prázdniny. Přejeme dětem i  rodi-
čům krásné léto, školákům klidný 
nástup do  školy a  hlavně věřme, 
že se situace kolem covidu uklidní 
a  příští období už bude probíhat 
normálně.
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Na malé zastávce čekáme.

Víme o tom, co nemáme,

a vlak zatím v dálce mizí. 

/ Fr. Novotný/

Milí čtenáři,
všimli jste si, že celý život na  něco 
čekáme? Čekáme až potkáme toho 
pravého, až u vody zabere zlatá ryb-
ka, až se něčeho nepříjemného zba-
víme, až něco získáme, až přebolí 
rány na srdci nebo na těle. 

Čekání je slovo velmi obsažné. Je 
v  něm víra, naděje, doufání, trpěli-
vost a  pokora. Nikdy nevíme, jestli 
stále čekáme nebo už jen váháme. 
Od  prvního nadechnutí čekáme, 
namlouváme si, že vše bude časem 
lepší. Čekáme celý život. Kdy bude-
me spokojenější? Nejlepší je roz-
hodnout se, že jsme šťastní právě 
teď. 

Citát klasika: Dlouhou dobu se mi 
zdálo, že to je ten pravý život, ale 
vždy se objevila nějaká překážka, 
která mi stála v cestě. Říkal jsem si, 
že budu čekat na  nějaké lepší ob-

dobí a teprve pak budu šťastný. Ale 
k  stáru jsem pochopil, že právě ty 
překážky byly život. 

Neexistuje žádná cesta ke  štěstí, 
štěstí je samotná cesta.  Pamatujte, 
že všichni berou ohled na  čas, ale 
čas nebere ohled na  nikoho. A  tak 
si konečně nalejte dobré víno ze 
vzácného servisu, prostřete stůl pa-
mátečním ubrusem, nečekejte a ne-
schovávejte věci, které si můžete 
užít právě teď. 

Přestaňte čekat až děti vyrostou, až 
budete v důchodu, až bude jaro…

Rozhodněte se, že ten pravý čas je 
TEĎ!

Proto pracujte, jako byste nepo-
třebovali peníze, pijte dobrá vína 
z  broušených skleniček a  milujte. 
Třeba se při tom dočkáte chvíle, kdy 
se stanete celým světem pro jedno-
ho člověka.

Moc vám to přeji.

Náš rodný jazyk má ještě jiné slovo, 
které vřele doporučuji jako náhra-
du za slovo čekat. Je to očekávání. 

Moudrost je dar osobního zrání

a rozhodně patří k samému vrcholu 
života.

Dnešní den nedávníčko teď nastává nám

a jako budoucího něco začínali jsme jej.

A hle! Již zmizel.

Kam, kam poděl se čas dne tohoto,

který se ukázal, byl a minul navěky 
a nevrátí se více.

Dejž, milý Pane Bože, ať umíme počítati 
kratičké dny naše na světě,

a moudře sobě počínáme, vidouce, an 
místa tu k přebývání není.

/Modlitba J. Á. Komenského/

Milí čtenáři,
ještě, zdá se nedávno, nám měsíc 
listopad nasypal listí do zahrad. Pře-
šla zima a  už je tu jaro. Pravidelné 
střídání ročních období a  kyvadlo 

Raději očekávejme. Čekání je dle 
mého soudu doprovázeno netrpě-
livostí, nervozitou a  stresem. Proti 
tomu očekávání má v  sobě něco 
tajemného, na  co se můžeme těšit 
a  prožívat co nejdéle. Očekávání 
nám samo o  sobě přináší radost 
a  čím déle budeme očekávat, tím 
déle budeme radost prožívat.

Nečekejme, ale očekávejme s  hlu-
bokou pokorou věci příští, neza-
lévejme zahrádku našeho života 
negativními pocity a  oslavujme 
přírodu se vší její rozmanitostí. Teď, 
právě teď. 

Netrap se nad osudem a zachovej si klid.

Přišel jsi odnikud a doklopýtáš někam.

Dokud to půjde, zkus milovat a žít,

a štěstí znenadání ti řekne: 

Jsem tu a čekám. 

/Fr. Novotný/

S přáním krásného léta ve zdraví 
Mgr. Pavla Bublová 

a výbor Klubu důchodců.

hodin nás provází časem. Průvod-
cem našeho času se stal i  nezbyt-
ný kalendář, který se už zabydlel 
v  našich domovech a  nemilosrdně 
nám odpočítává dny v  roce, a  my 
postupně zaplňujeme jeho stránky 
povinnostmi a úkoly. Otáčením ka-
lendáře si uvědomujeme, jak nám 
utíkají dny, týdny a  měsíce. Napo-
vídá nám také dny rodinných výročí 
i setkání s přáteli. Červenou barvou 
pak září dny státních a  církevních 
svátků, nenápadně jsou taky vyzna-
čeny dny památné i jinak významné, 
které vyhlásily různé mezinárodní 
instituce, aby připomněly význam 
práce člověka ve  všech oborech 
lidské činnosti, důležité mezníky 
ve vědě a technice, kultuře i v ději-
nách. Bývá obvyklé, že svátky slaví-
me. Přejeme si zdraví, lásku, štěstí, 
radost, ale bohužel na přání moud-
rosti se nějak pozapomíná. Chtěla 

bych vám krátkou úvahou připome-
nout významné dny, které připadají 
na  jarní měsíce. Je to 28.  březen – 
Den narození Jana Ámose Komen-
ského, 7.  duben Den vzdělanosti 
a 23. duben Den knihy.

Nikdy jsem ve  škole neměla ráda 
psaní slohových cvičení, ve kterých 
si náš učitel češtiny liboval. Vstoupil 
do  třídy, vzal křídu a  napsal na  ta-
buli téma. Začali jsme se potit. Byl 
názoru, že gramatiku jsme zvládli 
na  základních školách, na  gymná-
ziu si budeme cvičit mluvenou i pí-
semnou stránku jazyka a  literaturu. 
Nikdy jsme netušili, s  čím přijde. 
Na  jednu z prací jsem si u této pří-
ležitosti vzpomněla a rozhodla jsem 
se ji vložit do mého příspěvku.

pokračování na str. 8
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Téma: Vzdělanost. „Studenti, pište!“

Před nějakou dobou, je tomu prav-
děpodobně několik milionů let, na-
vykla si jistá odrůda živočichů obýva-
jící tzv. zeměkouli chodit po zadních 
nohou. Mělo to velmi dobrou strán-
ku. Stoje na  zadních tlapách, uvě-
domil si pradávný živočich, že jed-
nak vyčnívá nad druhé a jednak má 
větší rozhled. Tvor Homo sapiens 
objevil obzor a  byl jím okouzlen. 
A  tak si předsevzal, že bude obzor 
šířit, že bude objevovat nové obzory 
a  že bude hledět až za  obzor. Tou-
to zálibou v obzoru se lidská bytost 
podstatně odlišila od ostatních živo-
čichů. Člověk se vztyčil, vypjal prsa, 
zatáhl břicho, přestal chodit a začal 
kráčet. Kráčel k neznámým obzorům. 
Zíraje do dálky, rostl člověk do výše, 
a to nejen fyzicky, ale i vnitřně. Vnitř-
ní růst mu byl umožněn vzděláním. 
Člověk si začal všímat všeho, co mu 
přišlo do  cesty, pamatoval si, po-
učoval se. Zpočátku to šlo všechno 
pomalu, ale přišel na znamenitý způ-
sob, jak vzdělání urychlit. Použil totiž 
zvuků, které vydával, aby sdělil své 
poznatky druhým a  naopak, aby se 

od nich něco dozvěděl, na co přišli 
oni. Začala se vyvíjet řeč. Člověk se 
stal tvorem zcela odlišným. Posléze 
přišli lidé na to, jak uchovat veškeré 
vědění budoucím. Zrodilo se písmo 
a  nakonec i  knihtisk. Tím dovršen 
rozmach ducha. A když se konečně 
tisk zdokonalil do  té míry, že bylo 
možné denně chrlit nové knihy, no-
viny, časopisy a  školní učebnice, 
nastal zlatý věk vzdělanosti, a už nic 
nestálo v  cestě k  tomu, aby lidstvo 
rostlo do závratné výše a neomeze-
ně šířilo své obzory. Když to dobře 
zvážíte, jistě mi dáte za  pravdu, že 
vzdělání je něco mimořádně vel-
kého a vznešeného. Nikdo jiný, než 
člověk se jím nemůže chlubit a je 
tedy právem povážováno za výsadu 
a ozdobu lidstva.
Bohatá je klenotnice věd a  umění. 
Není v  mých silách, abych prošla 
všelikou moudrostí světa v krátce vy-
mezeném čase.

Závěr
Věda a  umění leží před námi, při-
čemž skvosty vzdělanosti jsou roz-
děleny tradičně do  jednotlivých 
školních předmětů. Věnujme jim 

pozornost. Pokloňme se škole, tra-
dici vzdělanosti a  duchu lidskému, 
jenž to vše vybádal, setřídil a  po-
psal a přejme si, aby se nám učitelé 
a  knihy stali usměvavými průvodci 
v chrámu vědění.

V závěru svého příspěvku se vrátím 
k úvodnímu citátu J. Á. Komenské-
ho.

Jakou cenu má čas? 

Ve  všech případech cenu života. 
V jistém věku člověk přijde na to, že 
nepotřebuje mnoho věcí, ale mno-
ho laskavých lidí kolem sebe a mno-
ho moudrých slov. Stáří je stopa 
v  návěji času a  stopu moudrých je 
třeba následovat. 

Kráčejme po těchto stopách, neva-
dí, když nepoběžíme, možná taky 
zanecháme moudrou stopu, po kte-
ré se vydají budoucí. 

Tak na zdraví, přátelé, na štěstí, lás-
ku a moudrost!

Za Klub důchodců v Plesné 
Mgr. Pavla Bublová

 KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU 
PŘISTAVENY NA PODZIM 

Termín přistavení: 08.10.2021    Odvoz: 11.10.2021 

(POD ŽIŽKOVEM, UL. KARLA SVOBODY - U BÝVALÉHO JZD, UL. HRABEK – U HŘIŠTĚ,         

STŘED - U HASIČSKÉ ZBROJNICE, UL. NA MILÍŘÍCH,

 TOČNA AUTOBUSŮ Č. 51 A 47) 
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TJ Sokol Plesná ani v době 
koronavirové pandemie nezahálí
Opět jsme pro vás připravili nabíd-
ku letních táborů – Léto se Sokolem. 
Letos hned s  několika novinkami. 
Jelikož děti, které rády opětovně 
navštěvují naše příměstské tábory, 
rostou, připravili jsme pro ně nově 
sportovně-poznávací putovní tábor 
v přírodě. 
Děti poznají život na  statku, v  pří-
rodě i u vody. Zažijí mnohá dobro-
družství, které k letním prázdninám 
neodmyslitelně patří. První tur-
nus proběhne tradičně třetí týden 
v červenci (12. 7. – 16. 7. 2021).

Další novinkou je příměstský bad-
mintonový tábor, v termínu od 16. 8. 
– 20. 8. 2021, který proběhne v Ples-
né pod vedením našeho zkušeného 
trenéra Michala Viesta, kterého zná-
te také z tréninků badmintonu pro-
bíhajících v tělocvičně DDM v Ples-
né. Děti budou sportovat, zlepší si 
koordinaci, sílu, postřeh, zvládnou 
základy badmintonových úderů 
a  možná si tak i  malinko vynahradí 
měsíce izolace doma.

Poslední z  nabízených akcí je již 
tradiční příměstský tábor konaný 
v areálu TJ Sokola Plesná na Žižkově 
v termínu od 9. 8. – 13. 8. 2021. Opět 
chystáme týden plný zážitků, her, 
kreativních činností a  výletů. Více 
informací o  táborech a dalších čin-
nostech najdete na  našich nových 
webových stránkách, které jsme 
pro vás také připravili během doby 
koronavirové na www.sokolplesna.
cz/tabory.
Zde se také můžete jednoduše při-
hlásit pomocí online přihlášky.
Na nových webových stránkách na-
leznete také informace o našich dal-
ších aktivitách, akcích a  historii TJ 
Sokola Plesná, které tam budeme 
postupně doplňovat.

Noc sokoloven
25. 6.  proběhla připravovaná akce 
Noc sokoloven, která se konala po 
celé České republice. Byl připraven 
pestrý program jak pro děti, tak pro 
dospělé.

Sportovní středy
Pokud máte aktivní děti, určitě rády 
uvítají otevřené sportovní stře-
dy, které mohou děti navštěvovat 
a věnovat se tak svým zájmům pod 
dozorem našich trenérů od  16 – 
18 hod. Aktivity přizpůsobujeme 
schopnostem dětí. Vstup zdarma.

Pokud se vám naše aktivity líbí 
a  rádi byste se zapojili, stále hle-
dáme nové členy s chutí a  zájmem 
o  aktivní a  kulturní život v  Plesné. 
Jsme nakloněni novým nápadům 
a rádi je pomůžeme realizovat.

Další informace na  stránce – www.
sokolplesna.cz

Pokud chcete mít přehled o našich 
akcích, můžete také sledovat naše 
facebookové stránky: www.face-
book.com/Sokolplesna

Za TJ Sokol Plesná 
Alice Zelníčková Brůnová 

a Michal Viest

PŘÍMĚSTSKÝ BADMINTONOVÝ TÁBOR

TERMÍN TÁBORU

16. 8. – 20. 8. 2021

CENA: 3 450 KČ

PRO ČLENY SOKOLA: 3 100 KČ

Pro děti od 7-14 let (max. 12 dětí)

Týden pod vedením zkušeného trenéra badmintonu. Děti

budou sportovat, zlepší si koordinaci, sílu, postřeh a zvládnou

základy badmintonových úderů.

Zahrajeme si závěrečný turnaj a tábor si určitě užijeme.

Cena zahrnuje celodenní program, tréninky, stravování

(oběd, 2x svačina), pitný režim, odměny, materiál

KONTAKT A PŘIHLÁŠKA

 

MICHAL VIEST, 607 750 510

SOKOLPLESNA.CZ/TABORY
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Vesnické sportovní hry
Po  rozvolnění epidemiologických 
opatření se sešli organizátoři Ves-
nických sportovních her za jednotli-
vé obce, aby domluvili další postup 
při pokračování soutěže. Dohodli 
se, že se dokončí loňský 25. ročník 
těmi soutěžemi, které se nepodařilo 
uspořádat. Výsledky loňských sou-
těží se budou počítat.

Soutěže budou pokračovat až 
po letních prázdninách, aby se spor-
tovci mohli připravit. Ve Vesnických 
sportovních hrách bude pokračovat 
všech 12 stávajících obcí.

Termíny jsou navrženy 
následovně:
4. 9. 2021 volejbal v hale v Polance, 
pořádá Krásné Pole a Čavisov

18. 9. 2021 stolní tenis v Horní Lho-
tě

Září – říjen badminton v Plesné (ter-
mín bude upřesněn dle dostupnosti 
tělocvičny)

23. 10. 2021 střelba ze vzduchovky 
v Zbyslavicích

13. 11. 2021 kuželky v  kuželně 
v Porubě, pořádají Dobroslavice

20. nebo 27. 11. 2021 sálová kopa-
ná v hale v Polance, pořádá Polanka 
a Jistebník

Vyzývám všechny reprezentanty 
z  Plesné, aby se připravili na  svou 
soutěž a  zajistili si volno pro daný 
termín.
Protože Plesenskou stezku se loni 
podařilo uspořádat těsně před loc-
kdownem a její výsledky se počítají 
do 25. ročníku VSH, letos se Plesen-
ská stezka pojede mimo VSH. Přes-
to všechny cyklisty zveme k účasti, 
bude se konat tradičně první říjno-
vou sobotu 2.10.2021

  Vladimír Mach

SOKOL PLESNÁ POKRAČUJE V ČINNOSTI
Okamžitě po rozvolnění Sokol Plesná obnovil činnost. 
Areál hřiště na  Žižkově je připravený na  sezónu, 
k dispozici je travnaté hřiště na kopanou, antukový kurt 
na tenis a asfaltový kurt na nohejbal, volejbal a street 
basket. Dále je možnost pronájmu klubovny. Sportovi-

Svatojakubská 
pouť v plesenském 
kostele
Letošní pouť ke sv. Jakubovi připadá na ne-
děli 25. 7. V kostele budou dvě bohoslužby 
– v 8.00 a v 10.30. 

Hlavním celebrantem bude P.  Vítězslav Ře-
hulka, farář v Ostravě Zábřehu.

V 14.30 bude v kostele tichá adorace a svá-
tostné požehnání. 

Poté bude otevřená věž kostela (pokud 
bude příznivé počasí a  umožní to aktuální 
epidemiologická opatření). 

Aktuální informace jsou na  farních webo-
vých stránkách www.farnost-plesna.cz

PhDr. Pavel Moravec, PhD,
 farář v Ostravě Plesné

ště si můžete pronajmout na čísle 604 874 803 u správců 
areálu, klubovnu na čísle 723 145 390 u paní Luzarové.

Taktéž obnovuje činnost Hospůdka na hřišti.

Pozvánka na JAKUBSKOU ZÁBAVU 

Sbor dobrovolných hasičů Plesná zve občany 

na Jakubskou zábavu, která se koná 

v sobotu 24. 7. 2021 od 20 hod. před hasičskou zbrojnicí. 

Občerstvení zajištěno. 

  Srdečně zvou hasiči 


