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5. září 2022

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

vychází další číslo zpravodaje Ple-
sa, a proto bych Vás rád informoval 
o dění v Plesné. Jedním z hlavních 
témat je dokončení kanalizace.  Po-
žádal jsem zástupce OVAK, aby 
nám přiblížili stav prací a časovou 
osu dokončovacích prací. Toto je 
popsáno v  dalším článku tohoto 
vydání Plesa. Dále jsme před vy-
dáním stavebního povolení na část 
chodníků, které se projektují už ne-

pokračování na str. 2

uvěřitelné tři roky, ale věřte, že tyto 
projekty jsou velmi technicky ná-
ročné. Jedna z vlaštovek by měl být 
chodník směrem k úřadu. Tady by-
chom chtěli využít prací při opravě 
vozovky Dobroslavická, a tak zlevnit 
i samotnou výstavbu chodníku. Po-
kud půjde vše podle plánu, zaháje-
ní prací by mělo být v červenci. Na 
ulici Karla Svobody se také blížíme 
k  vydání stavebního povolení, tam 
nás momentálně brzdí vyjádření 
ČEZ na přeložkách sítí. Každopád-
ně se na ulici Karla Svobody, jak 
jste si jistě všimli, již některé práce 
povedly, jako například námi slibo-
vané rozšíření křižovatky, komplet-
ně nový povrch vozovky včetně již 
rozpadlých obrubníků. Nejen díky 
výstavbě kanalizace máme v Plesné 
80 % povrchů komunikací nových. 
Samozřejmě jsou ještě místa, kde 

povrchy chybí, ale postupně se do-
dělávají. Také ulice Akátová bude 
opravena, a to i v místech, kde ne-
probíhají práce na kanalizaci. Dále 
nás pak ještě letos čeká další etapa 
úpravy přístupových chodníků na 
hřbitově, kde právě probíhá soutěž 
na prováděcí firmu. Zároveň bylo 
vydáno stavební povolení na opra-
vu a rozšíření hřiště Hrabek. Témat, 
co se vše událo nebo se připravu-
je, je ještě celá řada, ale prostor je 
omezen, takže jsem se snažil ale-
spoň vypíchnout to nejdůležitěj-
ší. Na závěr mi dovolte, abych Vás 
jménem městského obvodu Plesná 
pozval na Svatojakubskou pouť, kte-
rá se bude konat tradičně v centru 
Plesné (u hasičárny) a to 30. – 31. 7. 
2022

Pavel Hrbáč
  starosta MOB Plesná

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PLESNÁ – STAVBA 
II. ETAPA II. ČÁST
Ukončení stavby by mělo být 
na  podzim roku 2022, dřívější ter-
mín nevylučujeme.

Předpoklad postupu prací:

ČERVEN:

• provedení asfaltových povrchů 
na  ul. Šípková, K  Hájku a  „ná-
městíčko“ na ul. 26. dubna

• osazení šachet v ul. Souhradská

• provedení stoky A-1 v ul. Aká-
tová (ze strany bývalých staveb-
nin)

• zahájení prací na  příjezdových 
komunikacích k ČSOV

ČERVENEC – SRPEN:

• provedení asfaltových povrchů 
na ul. Akátová

• dokončení čerpacích stanic od-
padních vod

• dokončovací práce

• příprava na  předání stavby in-
vestorovi

PŘÍPOJKY
– NAPOJENÍ OBČANŮ:

V červnu a červenci by měly být do-
končeny a  vyhodnoceny zkoušky 
na posledních dílčích dokončených 
úsecích – o jejich ukončení budeme 
neprodleně informovat.

K připojení na kanalizaci:

• ke  kontrole napojení na  kana-
lizační odbočku/šachtičku při-
zvat technika provozu



Zpravodaj PLESO

2

Místostarosta informuje

Vážení spoluobčané, dovolte, 
abych Vám sdělil několik postřehů 
týkajících se naší nádherné obce 
Plesná. V dubnu letošního roku za-
městnanci naší obce a radní vysadili 
mladé ovocné stromky mix, které 
tvoří alej podél polní cesty od Kon-
činy do  Děhylova, vše v  k. ú. Stará 
Plesná. Tato nová alej plynule na-
vazuje na  třešňovou alej. Foto pod 
článkem. 

V  loňském roce také členové na-
šeho Mysliveckého spolku Děhy-
lov vysadili v  naší honitbě cca 150  
kusů mladých převážně ovocných 
stromků, tedy především na  území 
obce Plesná a něco málo v obci Dě-
hylov.

Máme měsíc červen, tak bych chtěl 
tímto požádat naše občany, aby se 
snažili posekat trávu na  svých po-
zemcích, a to zejména v prostorách, 
kde to muže být k  tíži třeba souse-
dům. Upozorňuji na to z důvodu, že 
v naší obci každoročně řešíme stíž-
nosti na  takto neposekané plochy. 
Samozřejmě většinou mají všichni 
posekáno a  uklizeno, za  což všem 
patří poděkování.

Dovolte také několik informací k do-
pravě v Plesné. Některé komunika-
ce jsou již po  výstavbě kanalizace 
opraveny. Některé jsou opraveny 
jen provizorně a budou se následně 
dělat nové asfaltové povrchy. Vli-
vem nových opravených cest se nám 
doprava v  Plesné zrychluje, takže 
zaznamenáváme stížnosti občanů 
na rychlou jízdu přes naši obec, kde 
je zónově rychlost max 40 km. Proto 
spolupracujeme s  Městskou policií 
Ostrava a Policií ČR, kteří u nás ná-
sledně provádějí kontroly a měření 
povolené rychlosti. V naší obci platí 
také zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun 
a v některých úsecích nad 3,5 tuny. 
Až  dojde k  opravě povrchů všech 
komunikací, tak bude nutné v  ně-
kterých místech obnovit i vodorov-
né dopravní značení, jako např. před 

Volby do zastupitelstev obcí 2022

školkou „pozor děti“, přechody pro 
chodce, nejvyšší povolená rychlost 
a  případně i  další. Dále informuji, 
že v současné době ve výběrovém 
řízení vybíráme firmu, která nám 
provede měření a analýzu dopravy 
v  Plesné. V  některých místech bu-
dou proto umísťovány záznamová 
zařízení, která budou monitorovat 
průjezdnost vozidel v časových úse-
cích, rychlost vozidel a  další úda-
je, která budou následně použity 
pro další případnou revizi dopravy 
v naší obci.

Závěrem bych Vám všem chtěl po-
přát hezké a klidné léto, hezkou do-
volenou a hodně zdraví a štěstí.

 Roman Rajský, místostarosta 

• kanalizační sítě OVAK a.s. – 
na  tel. 607 983 912, ten vysta-
ví písemný protokol, se kte-
rým bude potřeba se dostavit 
na  zákaznické oddělení OVAK 
a.s. k uzavření smlouvy na stoč-
né – platí pro připojení s  od-

bočkou na  hranici pozemku 
připojované nemovitosti

• v případě, že je přípojka vede-
na přes „cizí“ pozemek, je třeba 
zajít na příslušný stavební úřad 
(ÚMOb Poruba), kde se dozví 

podmínky, za  jakých mohou 
realizovat své domovní přípoj-
ky. Postup kontroly napojení 
a  uzavření smlouvy na  stočné 
je stejný, jako výše.

Na nově vybudovanou kanalizaci lze napojit pouze vody splaškové, nikoliv dešťové, drenážní atd.

Kdy?
Volby proběhnou ve  dnech 23. 
a  24. září tohoto roku. V  pátek 
se bude volit od 14 do 22 hodin, 
v sobotu od 8 do 14 hodin.

Hlasovací lístky obdržíte 
do  schránek nejpozději tři dny 
před volbami, to je v  úterý 20. 
září. Pokud z  nějakého důvodu 
lístky neobdržíte, budete si je 
moci převzít přímo ve  volební 

místnosti.

Kde?

V našem obvodě bude opět pou-
ze jeden volební okrsek, který 
bude mít sídlo na  adrese úřadu 
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městského obvodu – Dobrosla-
vická 83/8, Ostrava-Plesná. Vo-
lební místností zůstává zasedací 
místnost úřadu ve zvýšeném pří-
zemí budovy. Pokud máte pro-
blém s  chůzí po  schodech hlav-
ním vchodem od  komunikace, 
můžete využít vchod výtahem ze 
strany parkoviště. Ve výtahu stisk-
něte „0“ a přes chodbu pošty se 
dostanete k  zasedací místnosti. 
Zpět na parkoviště se dostanete 
stisknutím čísla „1“ ve výtahu.

Jak volit?
Hlasovací lístek je nutné upravit 
jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku 
v  záhlaví sloupce před ná-
zvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je 
dán hlas kandidátům této vo-
lební strany v pořadí dle hla-
sovacího lístku v  počtu, kolik 
členů zastupitelstva obce má 
být voleno.

2. Označit v  rámečcích před 

jmény kandidátů křížkem 
toho kandidáta, pro kterého 
volič hlasuje, a  to z  kteréko-
li volební strany. Nejvýše lze 
označit tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva obce má 
být zvoleno.

3. Kombinovat oba způsoby 
a  označit křížkem jednu vo-
lební stranu a  dále v  rámeč-
ku před jménem kandidáta 
další kandidáty z  libovolných 
ostatních volebních stran. 
V  tomto případě je dán hlas 
jednotlivě označeným kandi-
dátům. Z  označené volební 
strany je dán hlas podle pořa-
dí na hlasovacím lístku pouze 
tolika kandidátům, kolik zbývá 
do  počtu volených členů za-
stupitelstva.

 Př.: pokud dáte hlas celé stra-
ně a současně na jiných kandi-
dátkách zaškrtnete jednotlivé 
kandidáty, odečítá se počet 
jednotlivě zaškrtnutých kan-

didátů od  počtu hlasů celé 
strany. V  našem obvodu je 
15členné zastupitelstvo, po-
kud tedy dáte celou stranu XY 
a pět hlasů jiným kandidátům, 
dostane ve  straně XY hlas 
pouze prvních deset kandidá-
tů.

Máte zdravotní potíže?

Volič může ze závažných, zejmé-
na zdravotních, důvodů požádat 
úřad městského obvodu a v den 
voleb svoji okrskovou volební 
komisi o  to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do  pře-
nosné volební schránky. Volejte 
na  telefonní číslo 599  427  102 
nebo 599 427 108.

Voličský průkaz

V  komunálních volbách nelze 
průkaz použít. Pokud se těchto 
voleb chcete zúčastnit, musíte 
být v době voleb na území měst-
ského obvodu.

PhDr. Petr Jančík, ÚMOb Plesná

Po dvou letech opět provětrali naši hasičskou koňku 

a podařilo se zúčastnit netradič-
ního sportovního klání v  sobotu 
4.  6.  2022 v  Dolních Marklovicích 
u Karviné. Družstvo mělo soutěžit 
v počtu devíti členů, ale byli jsme 
rádi, že se nás poskládalo aspoň 
šest a vyrazili jsme si zasoutěžit. 
Celá soutěž probíhala takto: 

Po zaznění sirény jsme museli ka-
ždý na čas vypít půl litru piva, pak 
napojit hadice na koňskou stříkač-
ku, hlavně hodně pumpovat až se 
sklopily terčíky a nakonec donést 
do cíle v dřevěných neckách těžkou 
figurínu hasiče a stopky se zastavily.

My plesenští chlapi jsme vše zvlád-
li na jedničku a z  8 družstev jsme 
vyhráli 1. místo a domů si odvezli 
broušenou vázu, diplom a Marklo-
vický likér.

 Za SDH Plesná Benková Jana, 
jednatel
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Zpráva o přestupcích projednávaných Komisí 
k projednávání přestupků Mob Plesná

a ÚMOb Plesná za rok 2021
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V roce 2021 bylo na území městského obvodu zazname-
náno celkem 105 přestupků, což je počet téměř totožný 
(93) s rokem 2020. Komise k projednávání přestupků ře-
šila 11 přestupků, úřad městského obvodu jako správní 
orgán pak 94 přestupků.

Dle výše uvedeného grafu je vidět, že nejaktivnější 
byli pachatelé v letech 2012 a 2013. Rok 2013 se odvíjí 
ve  velké míře od  lednové amnestie tehdejšího prezi-
denta Václava Klause. Za posledních pět let je průměr-
ně zaznamenáno 99,4 přestupků ročně.

Co se týká aktivity pachatelů, byl počet přestupků při-
bližně vyrovnaný během celého kalendářního roku. 

V letošním roce zaznamenáváme nárůst počtu přestup-
ků proti majetku krádežemi. K 1. červnu již 51 přestup-
ků, přičemž v roce 2021 jsme na tento počet dosáhli až 
na konci července.

Druhy přestupků

Drtivá většina přestupků byla spáchána proti majetku 
krádeží. Všechny přestupky byly v Hypermarketu Glo-
bus, popř. v  Centru Géčko a  obchodech zde situova-
ných. V několika případech se vyskytly přestupky proti 
občanskému soužití spojené s urážkou na cti (2). Výraz-

ně se zvýšil počet přestupků spojených s hrubým jed-
náním (10). Ve čtyřech případech se řešil volný pohyb 
psů někdy i spojených s napadením jiných psů či osob. 
U  pěti přestupků jsme zaznamenali pokus o  podvod. 
Další přestupky se vyskytly ojediněle. Tento rok jsme 
nezaznamenali přestupek proti rušení nočního klidu. 
Řešily se i dva neoprávněné zábory veřejného prostran-
ství a jedno znečištění prostranství.

Sankce

Celkem bylo uloženo 63 pokut v celkové výši 109.500 Kč. 
Uhrazeny byly pokuty v celkové výši 38.300 Kč, což činí 
úspěšnost vymáhání pokuty ve výši 34,98 %. Ze 63 po-
kut bylo uhrazeno celkem 23 pokut. Neúspěšnost vy-
máhání pokut je závislá na typu pachatelů, kdy často se 
jedná o mnohokrát v přestupkovém řízení pokutované 
osoby, často trestně stíhané pachatele, které neřeší hra-
zení pokut ani po zaslání upomínek k úhradám pokut.

V osmi případech byl uložen správní trest napomenutí. 
Většinou se jednalo o mladistvé pachatele, kteří se do-
pustili krádeží v obchodním centru.

Celkem 14 případů bylo odloženo. Šlo většinou o ne-
prokazatelné přestupky, popřípadě nebyly osoby, které 
přestupek spáchaly v době páchání činu příčetné, což 
musel potvrdit odborný lékař. V  loňském roce oproti 
předchozímu roku 2020 jsme neřešili ve správním řízení 
neposekané zahrady a jiné pozemky. Správní orgán po-
stupoval spíše varováním.

Úřad i nadále přistupuje k ukládání pokut spíše v nižší 
hranici, kde je vymahatelnost vyšší, než drastických po-
kut ve výši 10.000–15.000 Kč, kde je jejich vymáhání té-
měř nulové. Úřad jako správní orgán vždy přihlédl k výši 
možné způsobené škody a recidivě, ale ukládal pokuty 
s vyšší šancí na úhradu. 
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Pachatelé

Přibližně stejný počet přestupků spáchali obyvatelé Po-
ruby a Ostravy-Jih. Na jiné přestupkové činnosti mimo 
přestupků proti majetku mají samozřejmě nejvyšší po-
díl občané Plesné.

Častými pachateli jsou většinou osoby s uvedením ad-
resy trvalého bydliště na některém z úřadů města Ost-
ravy, popř. jiných měst.

Délka projednávání

Největší výhodou změny projednávání přestupků z ko-
mise na úřad je rychlost projednání. V minulém roce se 
řízení prodloužilo z důvodů covidové situace.

Závěr

Od roku 2019 se průběžně zasílají upomínky pachate-
lům přestupkových činů za  neuhrazené pokuty, které 
správní orgán v  rámci uložení správního trestu udělil. 
Pokud tyto nebudou zaplaceny, bude obvod tyto pro-
středky vymáhat prostřednictvím advokátní kanceláře, 
pokud je zastupitelstvo obvodu nepromine.

Některé přestupky jsou stále v  řešení především díky 
covidové situaci, popř. řešeny s nadřízeným orgánem. 
Často se nyní setkáváme s podněty ze strany Policie ČR 
k  vyvolání přezkumů řízení a  zrušení příkazů obvodu 
vzhledem k naplnění podstat trestného činu. Od října 
2020 je hranice přestupkového jednání u  přestupku 
proti majetku do výše 10.000 Kč škody, oproti předchá-
zejícímu limitu 5.000 Kč.

V Plesné dne 3. 6. 2022.

Zpracoval: PhDr. Petr Jančík, úsek sociální, 
přestupků a hřbitova ÚMOb Plesná

DNE 7. 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
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A ještě jednou „Starostové Plesné“
Vážení čtenáři Plesa,

v minulém čísle zpravodaje vyšel na str. 6 můj příspěvek na výše uvedené téma. Byla jsem moc ráda, že na něj 
pozitivně reagovali mnozí z Vás, protože u nás nic takového zatím nevzniklo a také jeho zpracování včetně shánění 
fotografií a studia historických materiálů vyžadovalo určitý čas. Bohužel se na článku podepsal tiskařský „šotek“, 
neboť 11 řádků třetího odstavce bylo vypuštěno. Dovoluji si tedy doplnění:

„Teprve po r. 1918 jsou dostupné podrobnější informace. Byl vyhlášen Řád volební v obcích republiky Českoslo-
venské”. Ten zaváděl všeobecné, rovné, přímé a tajné hlasovací právo, dále poměrné zastoupení podle politických 
stran a vázané kandidátní listiny. Dle zákona 76/1919 tvořilo obecní orgány zastupitelstvo a obecní rada. Počet 
členů zastupitelstva byl rozdílný podle velikosti obce (od devíti do šedesáti členů). Z nich pak byla volena obecní 
rada, starosta a jeho náměstci. Kontrolu finančního hospodaření obce měla na starosti finanční komise, jež musela 
být zřízena v každé obci a jejímž hlavním úkolem byla kontrola rozpočtu a všech obecních účtů.

Volby do obecního zastupitelstva v Plesné se konaly v červnu 1919 a zvítězili v nich sociální demokraté. Jejich kan-
didát Bedřich Kubín se pak stal starostou obce. Dne 29. 1. 1922 však na svůj úřad rezignoval a do konce volebního 
období byl nahrazen soc. demokratem Josefem Štefkem. Dalšími starosty za první republiky byli:

Naší snahou je také zvětšení fotografií s čitelnými jmény pod fotografiemi, jak mnozí navrhovali. Někteří si navíc 
přáli umístění tabla nejen v zasedací místnosti ÚMOb, ale i někde v centru Plesné.

A těší mě i reakce okolních obvodů, že to byl „dobrý nápad“. 

Děkuji  

     Mgr. Marie Kňurová



Léto 2022

7

Májové ozvěny

Květen se v naší MŠ již tradičně pojí 
s  besídkou ke  Dni maminek, která 
proběhla letos až ke  konci měsíce. 
Tento rok jsme spojily síly obě tří-
dy najednou a  besídku jsme před-
vedli společně. Všechny děti si své 
vystoupení náramně užily a věříme, 
že rodiče a další členové jejich rodin 
také.

V měsíci květnu u nás proběhla ješ-
tě jedna významná akce, a sice výlet 
do obce Sosnová. Tento výlet byl již 
naplánovaný rok dopředu, a jelikož 
jsme se v loni účastnit nemohli, o to 
více jsme se těšili tento rok.

A proč zrovna Sosnová? Zde se totiž 
nachází tradiční česká rodinná firma 

z podhůří Jeseníků, která již řadu let 
hospodaří v  tzv. ekologickém sys-
tému hospodaření. Zabývá se pěs-
titelskou a  výrobní činností – zpra-
cování vlastních výpěstků, výrobou 
100 % přírodních šťáv, ovocných 
přesnídávek, aj.

Náš výlet se jmenoval „Sadařova 
naučná stezka“. Majitelé firmy Vita-
minátor, s  ohledem na  jejich mno-
haleté zkušenosti v  zemědělské 
prvovýrobě, se rozhodli podělit 
o poznatky práce sadaře s  dětmi 
a  předat jim zkušenosti a  základní 
znalosti zábavnou formou. Proto 
byla v  roce 2019 vybudována  SA-
DAŘOVA NAUČNÁ STEZKA s cílem 

názorně a zábavně ukázat hlavní cíle 
environmentálního přístupu šetrné 
zemědělské činnosti v přírodě. Děti 
tak získají znalosti o šetrných způso-
bech hospodaření na  zemědělské 
půdě tvořené ovocnými sady, or-
nou půdou, lesy a rybníky. V květnu 
roku 2020 byla dokončena výstavba 
LANOVÉHO CENTRA, které bylo 
pro děti zřejmě tou největší zába-
vou a překvapením ☺ 

A jak probíhala samotná stezka? Po-
dobně jako hra „Šipkovaná“. Cesta 
vedla po  „červených jablíčkách“ 
a  sem tam děti našly obálku s  jed-
noduchým  úkolem, který snadno 
splnily. Na  stezce nás doprovázela 
milá a příjemná paní organizátorka, 
která má tyto exkurze na  starosti 
a  celou dobu si s  dětmi povídala, 
seznamovala je s  různými zajíma-
vostmi a  odpovídala na  všetečné 
otázky.

Nakonec jsem si všichni společně, 
za  krásného letního počasí, dali 
oběd u indiánského týpí a jako od-
měnu si každý domů odvezl malou 
ochutnávku vynikající přírodní šťá-
vy, kterou firma Vitaminátor vyrábí. 

Přejeme všem krásné léto

Za MŠ Ostrava-Plesná

Bc. Martina Stoklasová
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Praktická výuka ekologie

Jak tvrdí jeden latinský citát Expe-
rientia est optima rerum magistra, 
zkušenost je tou nejlepší učitelkou. 
V dnešní době se naše děti na všech 
stupních škol, stejně jako ve  svých 
volnočasových aktivitách, setkávají 
s  různými výukovými programy za-
měřenými na vzdělávání se v oblasti 
ekologie a aktivní ochrany přírody. 
Ale ruku na  srdce, jedna praktic-
ká zkušenost je vždy lepší než tisíc 
přednášek. A  tak slovo dalo slovo 
a 8. oddíl vodních skautů z přístavu 
Viribus Unitis (Ostrava-Poruba) se 
domluvil s  revírníkem OML Tomá-
šem Šloncem na své první praktické 
lekci.

Dne 24. 4. slaví skauti svátek sv. Jiří, 
který symbolizuje boj dobra proti 
zlu a je patronem skautů již více než 
100 let. Letos jsme se rozhodli osla-
vit svátek jinak než tradiční poutí 
na Ivančenu. Skauti, skautky a vlča-
ta se učili, jak se mají správně sázet 
stromy. Hospodář byl na nás dobře 
připraven. 

Zařídil nákup vhodných sazenic, 
měl vytipovanou vhodnou lokali-
tu k  sázení a  připravil i  potřebnou 
techniku. Po krátkém povídání o roli 
stromů v  naší krajině nám nejprve 
předvedl, jak správně umístit saze-
ničku a  jak ji upěchovat, aby měla 
šanci pořádně zakořenit a neuschla. 

Následně sám vybíral vhodná sta-
noviště, kontroloval rozestupy 
a  vyvrtával jámy k  zasazení. A  pro-
tože ochotných rukou bylo dost, 
všechny sazeničky byly v  krátkém 
čase na  svých místech. Doufáme, 
že většina z  nich se ujme a  vytvoří 
nejen potřebné prostředí pro drob-
né živočichy, ale pomohou zadržet 
v krajině tolik potřebnou vodu. Roz-
hodně si je přijdeme osobně zkon-
trolovat.

Tím to však rozhodně neskončilo. 
Celý oddíl se následně přesunul 
na  ulici 17. listopadu, která protí-
ná náš „plesenský“ lesík. Po  cestě 
členové oddílu začali čistit příkopy 
a  postupně vysbírali odpadky až 
k  hřišti Na  Žižkově. Kromě různých 
plastových obalů od  nápojů a  ple-

chovek, které jednoznačně mezi 
sesbíraným odpadem dominovaly, 
se povedlo najít i pár raritních kous-
ků. Jeden mobilní telefon (následně 
vrácený majiteli), několik poškoze-
ných kreditních karet a starou rozbi-
tou pokladnu s poslední korunovou 
mincí, která byla zjevně odhozená 
po krádeži. 

Jak je vidět z  přiložené fotografie, 
byl toho nakonec plný vozík. Bo-
hužel, podobné čištění je trochu 
sisyfovský úkol, protože někteří 
bezohlední řidiči, projíždějící tím-
to úsekem, postupně příkopy opět 
naplní. Jak samy děti několikrát 
komentovaly, škoda, že tyto řidiče 
nikdo nechytí „při činu“. Po jednom 
uklízení by je vyhazování odpadků 
za  jízdy z oken aut možná nadobro 
přešlo. 

Za 8. vodní oddíl 
Mgr. Gabriela Chudašová  
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Senioři Plesné jsou znovu aktivní

Po  delší přestávce způsobené ko-
ronavirem se členové výboru Klubu 
důchodců Plesná s  velkým elánem 
znovu pustili do  organizování celé 
řady menších i větších akcí pro své 
seniory. 

Uspořádání oslavy MDŽ 10. břez-
na bylo první větší kulturní akcí KD 
Plesná.  Tyto oslavy mají v  našem 
klubu bohatou tradici, kterou ze-
jména seniorky vždy vítají. Najdou 
se však i  senioři, kteří by přivítali 
zavedení oslav Dne mužů nebo Dne 
otců. V  rámci oslav MDŽ místosta-
rosta obce pan Mgr. Roman Rajský 
každé seniorce poblahopřál a  pře-
dal nádhernou růži. Muži výboru 
KD Plesná pokračovali v  gratula-
cích jednotlivým seniorkám a  pře-
dávali sladké dárky. Součástí oslav 
MDŽ bylo bohaté občerstvení díky 
Hypermarketu Globus Plesná. Ne-
chyběla ani tradiční tombola, dárky 
a  losování, které připravili členo-
vé výboru KD. Oslava MDŽ konči-
la a  domů se členové klubu loučili 
s úsměvem a v celkově dobré nála-
dě.

Mezi menší akce lze zařadit soutěž 
bowlingu konanou 24. března s pří-
jemným posezením v  restauraci 
se členy klubu.  Že „muži nestárnou“ 
dokázal zde pan Ing. Miroslav Wie-
derman (nejstarší hráč), který v ho-
dinovém turnaji bowlingu s  převa-

hou zvítězil.

 Zájezd do Polska 7. dubna byl po-
kračováním tradic KD Plesná. Ros-
toucí inflace zahýbala nepříjemným 
směrem s  cenami zboží i  na  pol-
ském trhu. Zájezd byl završen ob-
vyklým způsobem – výborným 
obědem a  posezením v  restauraci 
v Šilheřovicích.

Připravovaná každoroční brigáda 
na  hřišti TJ Sokol Plesná byla ten-
tokrát omezena deštivým počasím. 
Z  brigády 9. dubna byli muži pře-
dem odvoláni a byly pozvány pouze 
ženy na úklid budovy.

Větší akcí byla volební schůze KD 
Plesná za  minulý rok 2021. Konala 
se 21. dubna. Obsahovala všech-
ny obvyklé body jednání volební 
schůze. Zprávu o činnosti Klubu dů-
chodců Plesná za uplynulé dvouleté 
období přednesla předsedkyně KD 
paní Jaroslava Tvrdá. Zprávu o hos-
podaření podala paní Vlasta Laňko-
vá, revizní zprávu přednesla paní M. 
Bajgerová. Všichni navržení členové 
nového výboru KD byli jednomyslně 
všemi přítomnými členy KD schvále-
ni. Novou členkou výboru KD se sta-
la paní Jaroslava Dostálová, která 
nahradila pana Ing. Jiřího Bublu, je-
muž bylo poděkováno za obětavou 
činnost ve  výboru. Kolik členů má 
KD Plesná oznámila předsedající 
volební schůze paní Jana Máchová. 

Náš klub má 73 členů, z toho 51 žen 
a  22 mužů. Na  následující výboro-
vé schůzi byla za předsedkyni opět 
zvolena paní Jaroslava Tvrdá.  O bo-
haté občerstvení se postaral Hyper-
market Globus Plesná.  Jednání KD 
Plesná pozdravil starosta obce pan 
Pavel Hrbáč a kvalifikovaně zodpo-
věděl četné dotazy týkající se života 
v obci Plesná.

Letošní Májová Plesná se po všech 
stránkách vydařila. Kulturní pro-
gram byl zajímavý pro starší i mlad-
ší účastníky. Jsme rádi, že i náš klub 
důchodců mohl přispět k  úspěchu 
této velké akce v  Plesné.  Zástupci 
našeho klubu se opět zúčastnili sou-
těže ve vaření guláše, tzv. Gulášfes-
tu. Guláš výborně uvařili manželé 
Marie a Antonín Bajgerovi a manže-
lé Marie a Zdeněk Antošovi. V sou-
těži získali první místo v hodnocení 
guláše konzumenty a  druhé místo 
v  hodnocení guláše odbornou ko-
misí. Náš klub zajistil také uvaření 
guláše k  prodeji. Na  vaření guláše 
se podíleli manželé Marie a Antonín 
Bajgerovi, manželé Marie a Zdeněk 
Antošovi a Jaroslava Tvrdá. Ve stán-
ku byl úspěšně prodáván paní Jaro-
slavou Tvrdou, paní Vlastou Laňko-
vou a panem Janem Hromicou.

Oslava 45. výročí založení Klubu dů-
chodců Plesná patří určitě k největší 
akci klubu v  tomto období. Oslava 
se uskutečnila ve velkém sále Domu 
dětí a  mládeže v  Plesné v  sobo-
tu 14. května. Přicházející členové 
klubu u  prezentace obdrželi dárek 
a  pamětní plaketu k  45. výročí KD 
Plesná. Moderátorkou akce byla 
Ing.  Jana Pappová, která v  úvodu 
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Čekání na radost 

/František Novotný/

Co vzniklo trvá vždycky dál.

Máloco se ze světa ztrácí.

Všechno, cos jednou udělal,

v ozvěnách času se zas vrátí.

Na tuhle loutničku je blaze hráti.

Písnička líbezná na prsty usedá.

Každý tón bez falše stokrát se vrátí.

Radost si najde tě. 

Hluché však nehledá.

Nezabít kreativitu
„A co je vlastně kreativita?“  Každé 
naše poznání je vlastně odpově-
dí na  myšlenou nebo vyslovenou 
otázku. Takže, kdyby se mě někdo 
zeptal, co je symbolem lidského po-
kroku, řekla bych otazník. Protože 
díky otázkám nacházíme odpovědi, 
protože díky otázkám se vydáváme 
na  tajemnou a  lákavě dobrodruž-
nou cestu poznání.

přivítala starostu obce, zástupce TJ 
Sokol Plesná, zástupce Sboru dob-
rovolných hasičů Plesná a  Klubu 
důchodců Martinov. Hosté postup-
ně vystoupili s krátkým pozdravem 
za své organizace.  Následovalo pě-
vecké vystoupení sólistky Slezské-
ho divadla v  Opavě paní Barbory 
Čechové, která skutečně potěšila 
srdce všech přítomných ukázkami 
ze svého pěveckého repertoáru. 
Talentovaný Ondřej Prokeš zazpíval 
v doprovodu své kytary několik hitů. 

Hlavní projev přednesla předsedky-
ně KD Plesná paní Jaroslava Tvrdá, 
pozitivně zhodnotila činnost klubu 
za  posledních pět let. A  opravdu 
bylo čím se pochválit. Vtipné zamyš- 
lení nad činností KD Plesná před-
nesl pan Ing. Miroslav Wiederman. 
Překvapením pro všechny v  sále 
byl vjezd paní Marie Bajgerové 
s  obrovským svítícím dortem, da-
rem Hypermarketu Globus Plesná 
(viz foto). O  bohaté občerstvení se 
opět postaral Hypermarket Globus 

Plesná. Ke  kávě jsme si pochutnali 
na  zákuscích, které upekly členky  
výboru  paní M. Bajgerová, J. Tvrdá, 
J. Pappová, V. Gromicová, V. Laňko-
vá a J. Machová. Zákusek z pamět-
ního dortu k 45. výročí založení KD 
Plesná byl rovněž podáván ke kávě. 

Přejeme všem občanům Plesné 
bezproblémové pohodové léto. 
Těšíme se na další společná setkání 
na akcích pořádaných KD Plesná. 

Za výbor KD Plesná Jaromír Mechl

Tak by mne zajímalo, co byste zvo-
lili vy jako symbol pokroku. Letmý 
pohled kolem nás by tipoval mobil 
a  počítač. V  každém případě nám 
tyto dvě technické vymoženosti 
umožňují větší rozhled a prostor pro 
vzdělávání. Všechno, co nevíme, si 
můžeme dnes lehce a  rychle „vy-
googlovat“. Díky počítači se může-
me dozvědět, co je kreativita a taky 
si přečíst návod, jak se ji naučit nebo 
jak ji pěstovat. Zdá se, že je jedním 
z  fenoménů dnešní doby. Kreativi-
ta se stává požadovanou vlastností 
člověka, který se uchází o  zaměst-
nání a  to ve  všech oborech. Tento 
pojem se skloňuje ve všech pádech 
na všech úrovních vzdělávání. Uka-
zuje se, že kreativita je jednou z klí-
čových vlastností pro budoucnost.

Kreativní člověk je oceňován pře-
devším pro svou nápaditost, schop-
nost vymyslet a  realizovat něco 
nového, co posune daný obor dále 
dopředu. Svým způsobem zavádí 

nové inovační prvky, které oživí ten-
denční trendy a  podají nové výzvy 
nebo nabídnou nová řešení. Sou-
částí kreativity je nepochybně fan-
tazie, tvůrčí myšlení a schopnost své 
nápady realizovat. 

Dá se kreativitě naučit, nebo jsou 
někteří lidé zvlášť nadaní tvůrčí ak-
tivitou? 

Jako děti jsme kreativní určitě byli 
všichni, měli jsme spoustu fantazie 
a  tvůrčích nápadů. Kde se pak vy-
tratila? 

Podle psychologů jsme svázáni ste-
reotypními návyky, tvůrčímu způso-
bu brání také důvody případného 
nezdaru a  následného kritického 
hodnocení nadřízených. Nauči-
li jsme se sami sebe cenzurovat. 
Druhou příčinou pak bývá nezájem 
vedoucích připustit změny, protože 
podle přísloví: „Staré pořádky, dob-
ré pořádky“ je to tak pohodlnější. 
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Bylo-nebylo… tak začínají pohád-
ky, které nás jako děti přenášely 
do  světa fantazie, ve  kterém bylo 
možné úplně všechno. Fantazie 
a jistá poetičnost nezbytně ke krea-
tivitě patří. 

Začíná léto, prázdniny klepou 
na dveře a nám všem se otvírají vrát-
ka do světa plného vůní, chutí a fan-
tastických dovolenkových zážitků.

Jeden bych vám připomněla v sou-
vislosti s daným tématem.

Dopřáli jsme si dovolenou u  moře. 
Usadili jsme se na  pláži vedle mla-
dé rodinky s  dvěma dětmi. Holčič-
ka byla celé dopoledne zakleknu-
tá v  písku a  budovala svůj pískový 
hrad. Chlapec, který se celou dobu 
potápěl v  moři, přišel s  kamenem 
v  ruce a  s  křikem Armagedon, Ar-
magedon začal hrad nemilosrdně 
bombardovat. Po hradu nezbylo nic 
jen pláč holčičky. 

Druhý den jsme přišli na totéž místo, 
holčička již byla v plné práci na ob-
nově hradu. Chlapec jí tentokrát po-
máhal. Nosil vodu, aby byl písek stá-
le mokrý, stavěli usilovně, hrad byl 
nádherný, lidé chodili kolem, fotili si 
ten dětský výtvor, chválili, obdivova-
li. Pak se moře usmálo a všechno to 

plahočení pod pálícím sluncem zali-
ly vlny a spláchly pískovou pevnost. 
Zbyly jen kamínky a mušličky.

Můžeme si položit otázku k zamyš-
lení: Má smysl stavět hrady z písku?

Začínat stále znova a znova je krás-
ným lidským údělem, ke  kterému 
patří vědomí, že všechno jednou 
skončí, ale také něco nového vel-
kého začne, neboť nic v  lidském 
konání není marné a vše, co děláme 
s láskou jen tak pro sebe nebo pro 
potěšení druhých, má svůj smysl. 

A  protože je mezi námi hodně se-
niorů, předložila bych vám jeden 
návrh. Což takhle vymyslet si man-
dalu? Jen tak pro sebe, pro radost 
a pro relaxaci. Že nevíte, co je man-
dala? Je to omalovánka pro dospě-
lé. Stačí kružítko, pravítko a  tužka. 
Pod těmito školními potřebami se 
vám rozvine obrázek, který se může 
podobat sněhové vločce, vitrážní-
mu okýnku nebo orientálním vzo-
rům všeho druhu. Pak budete po-
třebovat pastelky nebo lépe tenké 
fixy různých barev a začnete vyma-
lovávat. Věřte – nevěřte, strávíte vol-
nou chvíli, při které se uvolní vaše 
mysl, duše začne odpočívat a uvolní 
se prostor pro fantazii.

Pokud se vám nápad líbí, mandalu 
mi můžete osobně odevzdat, snad 
se pro ni najde místo k veřejné pre-
zentaci. 

Jak jste si jistě všimli, v  mém pří-
spěvku jsem kladla otázky a  po-
stupně si na  ně odpovídala. Proč?  
Jak? Kdo? Co? Jaký, který, čí? Otáz-
ka vždy stojí k zamyšlení.

S  přáním krásného léta venku 
v přírodě, kde můžete okusit kouz-
lo opravdové svobody a  fanta-
zie, zdraví všechny občany Plesné  
Mgr.  Pavla Bublová, tentokrát už 
sama za  sebe. A  nehledejte cesty, 
protože ty jsou tam, kudy chcete jít. 

Vítání občánků 2022
Plesná se stále rozrůstá a rok od roku se zde stěhují především mladé rodiny. Díky nim, ale i mladým „staro- 
usedlíkům“ u nás přibývají noví občánci. Jsme  za to moc rádi a stalo se už tradicí, že pro ně každý rok připravu-
jeme slavnostní uvítání. V roce 2020 a 2021 to však nebylo možné, a tak se tato pěkná akce uskutečnila až dne 
9. 4. 2022. Našemu pozvání vyhověli rodiče  28 dětí, ale nakonec  se zúčastnilo pouze 26 dětí. Vzhledem k ta-
kovému počtu musela slavnost proběhnout ve dvou skupinách, a to v nově rekonstruované zasedací místnosti 
ÚMOb. 

Pozdravit a předat přáníčka s pěkným programem svým budoucím kamarádům přišly děti naší MŠ s p. ředitel-
kou Hrbáčovou. Hudebním vystoupením na flétnu a housle program zpestřila děvčata Katka Romanová a Gab-
riela Miháliková.

Z rukou starosty p. Pavla Hrbáče a vedoucí kulturní komise p. Martiny Peterkové rodiče obdrželi pro své malé 
pamětní listy, dárečky a maminky navíc ještě kytičku. Nechybělo ani focení a podpisy do obecní kroniky. Progra-
mem provázela  Marie Kňurová, kronikářka.

Všem malým přejeme na cestě životem hodně sluníčka, zdraví a lásky, rodičům pak při jejich výchově co nejvíce 
radosti a co nejméně starostí.

      Za kulturní komisi Mgr. Marie Kňurová
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Vesnické sportovní hry – 26. ročník
Vesnické sportovní hry pokračovaly 
dalšími čtyřmi sporty a  první část 
soutěže před prázdninami bude za-
vršena volejbalem 18. 6. v Polance.

Třetí disciplinou byla 26. března 
střelba ze vzduchovky ve  Zbysla-
vicích. Účastnilo se 10 obcí se 38 
střelci, chyběla Polanka. Vyhrály 
Klimkovice, v  jednotlivcích shodně 
nastříleli Marek Dostalík z Klimkovic 
a Jindřich Wiaczka  z Čavisova 165 
bodů. Plesná skončila šestá ve slo-
žení Roman Rajský (11. místo, 141 
bodů), Daniel Zelníček (13., 138 b.), 
Vladimír Dedek (33., 88.b.), Jakub 
Rzepka (37., 72 b.).

Výsledky obcí ve vzduchovce:
1. Klimkovice                                  75 b.
2. Čavisov                                         67 b.
3. Horní Lhota                                  61 b.
4. Vřesina                                       59 b.
5. Krásné Pole                                57 b.
6. Plesná                                         40 b.
7. Olbramice                                  32 b.
8. Zbyslavice                                    32 b.
9. Dobroslavice                              25 b.
10. Jistebník                                   17 b.

Čtvrtou disciplínou byl stolní tenis 
23. dubna v  Krásném Poli. Zúčast-
nilo se devět obcí, nebyla Polanka 
a  Dobroslavice. Plesná ve  složení 
Petr Synek, Markéta Synková, Vladi-
mír Pařenica a Pavel Michalák skon-
čila po velkém boji čtvrtá.

Výsledky obcí ve stolním tenise:
1. Klimkovice
2. Krásné Pole
3. Horní Lhota
4. Plesná
5. Vřesina
6. Olbramice
7. Jistebník
8. Čavisov
9. Zbyslavice

Pátou disciplínou byl 14. května pře-
spolní běh v Olbramicích. Zúčastni-
lo se osm obcí, družstvo nepostavi-
ly Plesná, Čavisov a Jistebník.

Výsledky obcí v přespolním 
běhu: 

1. Polanka                                        56 b.
2. Zbyslavice                                   43 b.
3. Klimkovice                                   40 b.
4. Vřesina                                          39 b.
5. Olbramice                                   30 b.
6. Krásné Pole                                   15 b.
7. Dobroslavice                              15 b.
8. Horní Lhota                                 15 b.

Šestou disciplínou byl 21. května 
nohejbal v hale v Polance. Účastnilo 
se jen 6 obcí, opět družstvo nepo-
stavila Plesná, což je škoda, v minu-
losti jsme pravidelně stáli na  stup-
ních vítězů. Dále nebyly Jistebník, 
Čavisov, Olbramice a Zbyslavice.

Výsledky obcí v nohejbale:
1. Polanka
2. Vřesina

3. Klimkovice
4. Krásné Pole
5. Horní Lhota
6. Dobroslavice

Výsledky obcí po šesti soutěžích:
1. Klimkovice                                       62
2. Krásné Pole                                     50
3. Vřesina                                             50
4. Horní Lhota                                     40
5. Polanka n. O.                                     37
6. Olbramice                                        29
7. Dobroslavice                                   26
8. Plesná                                              23
9. Zbyslavice                                        21
10. Čavisov                                           20
11. Jistebník                                           9

Po prázdninách Vesnické sportovní 
hry pokračují 3. září lukostřelbou 
v  Čavisově a  1. října cyklistikou 
v Plesné.

Výsledky najdete na www.vshry.cz.

  Vladimír Mach

Svatojakubská pouť v plesenském kostele
Letošní pouť ke sv. Jakubovi připadá na neděli 31. 7. V kostele budou 
dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,30. Hlavním celebrantem bude P. Jan 
Larisch, Th.D., farář v Ostravě-Svinově.
V 14,30 bude v kostele tichá adorace a svátostné požehnání. P. Larisch 
se věnuje bádání o  historických osobnostech z  řad kněží převážně 
z doby první republiky. Po požehnání proto bude v kostele jeho před-
náška o  arcibiskupovi A. C. Stojanovi. Při této příležitosti bude také 
možnost zakoupit publikace přednášejícího.
Aktuální informace jsou na  farních webových stránkách www.farnost- 
plesna.cz

PhDr. Pavel Moravec, PhD, farář v Ostravě Plesné
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Sběr šrotu
Vážení spoluobčané,
v  rámci podzimního úklidu pro-
vede Sbor dobrovolných hasičů 
v  Plesné v  sobotu 17. září 2022 
v dopoledních hodinách sběr ko-
vového šrotu po celé naší vesnici.
Hasiči prosí spoluobčany, kte-
ří tento nepotřebný železný šrot 
mají, aby jej připravili v  daný ter-
mín před svá obydlí.

 Předem děkují hasiči z Plesné

Sbor dobrovolných hasičů Plesná 
zve občany na Jakubskou zába-

vu, která se bude konat 
v sobotu 30. 7. 2022 

od 20 hodin před hasičskou 
zbrojnicí. 

Hudba a občerstvení zajištěno.


