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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná

Z obsahu:

Krajské volby 2020

Začíná topná sezona

Vesnické sportovní hry 2020

Uzávěrka příštího čísla 
15. xxxxxxxx 2020

Informace z úřadu:
• Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne 9. a 10. října 
2020. Městský obvod Plesná má jeden volební okrsek, jehož sídlo je v budově úřadu, tj. na adrese: Dobroslavická 83, 
725 27 Ostrava – Plesná. 

Právo volit
Právo volit do zastupitelstva kraje má 
státní občan ČR, který alespoň ve 
druhý den voleb dosáhl věku nejmé-
ně 18 let a je přihlášen k trvalému po-
bytu v obci, která náleží do územního 
obvodu kraje a nenastala u něj pře-
kážka ve výkonu volebního práva.

Do Senátu Parlamentu ČR může volit 
státní občan ČR, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let. Ve druhém kole do Senátu může 
volit i státní občan ČR, který alespoň 
druhý den konání druhého kola voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let

Hlasování mimo volební 
místnost

Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů požádat Úřad 
městského obvodu Plesná o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost. 
Požadavky na přenosnou volební 
schránku: PhDr. Petr Jančík, 
tel. č. 599 427 102, 606 664 661,  
e-mail: pjancik@plesna.ostrava.cz

pokračování na str. 2
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Volební okrsek pro voliče 
s úřední adresou 

Volič, který má trvalý pobyt na úřední 
adrese Dobroslavická 83/8, Ostrava 
- Plesná, může uplatnit své volební 
právo ve volebním okrsku č. 13001 – 
ÚMOb Plesná na ulici Dobroslavická 
83/8, Ostrava - Plesná. 

Informace pro voliče v ka-
ranténě / izolaci z důvodu 

onemocnění covid-19
Od 24. 8. 2020 platí zákon o zvlášt-
ních způsobech hlasování ve volbách 
do zastupitelstev krajů a do Senátu 
v roce 2020. Je určen osobám, jimž 
nařídila karanténu nebo izolaci z dů-
vodu onemocnění covid-19 Krajská 
hygienická stanice nebo praktický 
lékař. Zákon též umožňuje hlasování 
voličům umístěným v zařízeních, 
která byla rozhodnutím krajské hygi-
enické stanice uzavřena.

Pro tyto voliče se zavádí tři 
možnosti zvláštního způso-

bu hlasování:
• Hlasování z motorového vozidla 

u volebního stanoviště (tzv. drive-
in hlasování) – stanoviště budou 
uzpůsobena pro průjezd moto-
rového vozidla, jejich vybavení 
zajistí armáda. Takto může volič 
hlasovat ve středu ve volebním 
týdnu od 7 do 15 hodin.

• Hlasování v pobytovém zařízení 
sociálních služeb, které bylo 
uzavřeno – pokud krajská hygi-
enická stanice nahlásí uzavřená 
zařízení na svém území krajskému 
úřadu, ten do nich vyšle speciální 
komisi pro hlasování. Takto hla-
sovat bude možné od čtvrtka vo-
lebního týdne od 7 hodin do pát-
ku volebního týdne do 18 hodin.

• Hlasování do zvláštní přenosné 
volební schránky – pokud občan 
v nařízené karanténě či izolaci 
nemůže využít drive-in hlasování, 
může do čtvrtka volebního týdne 
do 20 hodin oznámit krajskému 
úřadu, že žádá příjezd speciální 
volební komise. Tuto komisi bu-
dou tvořit členové drive-in týmu 
a přijedou s přenosnou volební 
schránkou za občanem domů. 
Toto hlasování bude probíhat od 
pátku volebního týdne od 7 hodin 
do soboty volebního týdne do 14 
hodin.

Kontaktní osoby Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje pro volby 
jsou uvedeny na webových stránkách 
Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje a městského obvodu Plesná. 
Další informace na stránkách Minis-
terstva vnitra

• Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Pak zbystřete!

Od 1. 1. 2016 jsou těm občanů, kte-
ří mají evidovanou adresu trvalého 
pobytu na adrese sídla ohlašovny 
(tj. na adrese úřadu městského ob-
vodu Plesná), ukládána oznámení o 
uložení zásilky a výzvy s poučením na 
ohlašovně, v jejímž správním obvodě 
máte hlášen trvalý pobyt. Uložením 
oznámení o uložení zásilky a výzvy 
s poučením na vhodném místě v síd-
le ohlašovny jsou po uplynutí deseti 
dnů splněny podmínky fikce doru-
čení; desátým dnem se považuje pí-
semnost za doručenou. 

Upozorňujeme, že i nepřevzatá pí-
semnost nabude právní moc a stane 
se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí 
písemnosti adresátem neznamená, 
že po adresátovi nikdo nic nemů-
že chtít, protože o tom nebyl sro-
zuměn. Řízení pokračuje dál! Ne-
převzetím pošty je možné promeškat 
např. lhůtu na odvolání a poškodit 
takovýmto chováním pouze vlastní 
osobu. 

Dále upozorňujeme, že od 1. 1. 2019 
ZRUŠENO osvobození od placení 

poplatku pro občany s trvalým poby-
tem v sídle ohlašoven – i tyto osoby 
jsou povinny platit poplatek!!!

(výše poplatku činí 498 Kč na oso-
bu a kalendářní rok, splatnost do 
30. 6. běžného kalendářního roku, 
způsob úhrady – nově QR kódem 
nebo prostřednictvím platebního 
portálu statutárního města Ostravy, 
prostřednictvím SIPA? Bankovním 
převodem, složenkou, na pokladně 
MMO).

• Víte kdy a které číslo pomoci volat?

Vážení občané, doufáme, že vo-
lání tísňových linek nikdy nebudete 
potřebovat, i přesto se každý z nás 
může dostat do situace, kdy se stane 
svědkem nebo přímým účastníkem 
nějaké události, která ohrožuje naše 
zdraví, život, majetek nebo bez-
pečnost. Jak se zachovat v tomto 
okamžiku, kdy je třeba přivolat po-
moc?

• 150  Hasiči – požár, výbuch, 
živelná pohroma, únik nebezpečné 
látky, technická havárie, vyproštění 
osob, atd.
• 155 Zdravotnická záchranná 
služba – náhle ohrožení života nebo 
zdraví osob
• 156  Městská policie – vandalis-
mus, drobná kriminalita, špatné par-

kování ohrožující bezpečnost, rušení 
nočního klidu, apod.
• 158 Policie ČR – krádež, násilí, 
dopravní nehoda, nález podezřelého 
předmětu, apod.
• 112  Jednotné evropské číslo 
tísňového volání – všechny složky in-
tegrovaného systému, při vážnějších 
událostech, potřebujeme-li pomoc 
více složek
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• Nálezy
Od 11. 1. 2016 mohou občané nově 
využít přehledné webové stránky 
usnadňující hledání ztracené věci/
zvířete na území Statutárního města 
Ostravy, veškeré evidované nálezy 
budou publikovány na stránkách 
http://nalezy.ostrava.cz

• Rozšíření možnosti 
volnočasových aktivit 
v MOb Plesná
Statutární město Ostrava poskytlo 
městskému obvodu Plesná, za úče-
lem zabezpečení prevence kriminali-
ty v roce 2020, příspěvek na provoz 
hřiště na ul. Hrabek.

Příspěvek města je určen v rámci 
projektu „Rozšíření možnosti volno-
časových aktivit“ na financování 
osobních nákladů správce hřiště.

• Oprava a restaurování 
pietních míst 
Statutární město Ostrava požádalo 
na základě žádostí městských obvodů 
Plesná, Martinov a Krásné Pole Minis-
terstvo obrany o dotaci na opravu vá-
lečných hrobů a pietních míst. 

V rámci městského obvodu Plesná se 
jedná o pietní místa: 

• Památník obětem 1. a 2. světové 
války

• Pomník Karla Svobody – in-
terbrigadisty občanské války 
ve Španělsku

• Mobilní aplikace - 
novinky v Plesné 
Stáhněte si zdarma do svých chytrých 
mobilních telefonů APKEE aplika-
ci a budete vždy hned informováni 
o novinkách v našem obvodu.

Aplikaci naleznete na GOOGLE 
PLAY nebo APP STORE pod názvem 
Ostrava Plesná.

• SENIOR EXPRES 
PORUBA 
Senior expres Poruba bude vo-
zit i lidi ze sousedních obvodů. 
Konkrétně z Plesné, Třebovic, Pust-
kovce a Martinova. 

Službu Senior expres Poruba bu-
dou moci od září 2020 využívat lidé 
s trvalým pobytem v Porubě, Plesné, 
Pustkovci, Martinově a Třebovicích, 
kterým je více než 74 let. Stejně jako 
v současnosti mohou jet čtyřikrát do 
měsíce a za jednu cestu zaplatí třicet 
korun. Taxíky je zavezou k lékaři, do 
nemocnice, k poskytovatelům so-
ciálních služeb, na hřbitov nebo na 
úřad. Aby mohli speciálními taxíky 
jezdit, musejí si vyřídit průkazku, kte-
rou vydává odbor sociální ÚMOb Po-
ruba.  

Pro žádost o službu Senior expres se 
můžete zastavit na ÚMOb Plesná kte-
rýkoli úřední den od 8.00 do 11.30 
hodin a od 12.30 do 17.00 hodin, 
popř. v neúřední dny po telefo-
nickém či emailovém objednání. Více 
info na webových stránkách městské-
ho obvodu Plesná.

Kontaktní osoby: 
PhDr. Petr Jančík, 599 427 102, Bc. 
Kateřina Mižáková, DiS., 599 427 108

• Památník osvobození Rudou ar-
mádou na ulici 26. dubna.

Náklady na opravu výše uvedených 
památníků činí 222.700,- Kč.

Statutární město Ostrava získalo 
z prostředků Ministerstva obrany 
dotaci na obnovu výše uvedených 
památníků ve výši 178.160,- Kč 
a zbylé prostředky, ve výši 44.540,- 
Kč, dotovalo statutární město Ost-
rava ze svých zdrojů. Městský obvod 
tímto získal v rámci dotačního titulu 
100 % požadované částky na opravu 
a restaurování pietních míst v měst-
ském obvodu Plesná.

Stahujte ZDARMA naši novou aplikaci

Vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Stará Plesná
Katastrální úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Katastrální pracoviště Ostrava 
(dále jen „katastrální úřad“) ozna-
muje všem vlastníkům nemovitos-
tí v katastrálním území (k.ú.) Stará 
Plesná, že v tomto k.ú. bude prove-
dena revize souladu údajů katastru 
nemovitostí se skutečným stavem 
v terénu. Revize se provádí v sou-
činnosti s obcí, orgány veřejné moci 
a podle potřeby i s jednotlivými 
vlastníky. Cílem revize je prověření 

souladu údajů katastru se skutečným 
stavem v terénu a v případě nalezení 
nesouladu jeho odstranění. Při revizi 
budou zjišťovány změny a ověřován 
dosavadní stav předmětů katastru 
nemovitostí, např. obvody budov, 
druh a způsob využití pozemku, typ 
stavby a způsob využití stavby. Zá-
sady pro provádění revize údajů ka-
tastru jsou stanoveny v § 35 zákona 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovi-
tostí (katastrální zákon) a § 43 odst. 4 

vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální vyhláška). 
Zástupci katastrálního úřadu budou 
provádět pochůzky v terénu a zjistí-li 
nesoulad či změnu v údajích katastru, 
projednají osobně s vlastníky způsob 
odstranění nesouladu. V případě ne-
přítomnosti vlastníka jej písemně ka-
tastrální úřad vyzve k předložení pří-
slušných listin dokládajících změnu.

Při volání na tísňovou linku se snaž-
te zachovat klid a rozvahu, uveďte, 
CO se stalo, KDE se stalo, KDO volá. 
Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu 
operátor tísňové linky nevyzve.

Volání na tísňová čísla je bez-
platné, avšak zneužití tísňové 

linky je trestné !!!
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INFO OZO OSTRAVA a.s. 
Nebalený kompost a zeminový 
substrát (balené výrobky jsou k za-
koupení jen ve sběrných dvorech). 
Pro objednání komerčních služeb 
OZO Ostrava občanům stále dopo-
ručuje upřednostnit bezkontaktní 
způsob objednání a platby – přes 
svůj e-shop (eshop.ozoostrava.cz).

OZO Ostrava připravuje otevření 
reuse centra zaměřeného na opě-
tovné používání věcí! Pokud se po-
třebujete se zbavit nepotřebného, 
ale stále ještě funkčního vybavení 
domácnosti nebo nábytku, odvezte 
je už nyní do některého ze sběrných 
dvorů v Ostravě. Nové reuse cent-
rum bude otevřeno letos v září v are-
álu OZO v Ostravě-Přívoze a vy si zde 
za symbolickou cenu budete moci 

vybrat z věcí, jimž jiní dali druhou 
šanci, aby mohly být nadále užitečné. 
Více na www.ozoostrava.cz/aktuality.

Dále upozorňujeme, že od srpna už 
sběrné dvory nemusejí přijímat elek-
troodpad od společnosti Samsung 
(televize, mobily, apod.).

Bezplatná infolinka OZO Ostrava 
800 020 020.

Sběrný dvůr se stěhuje 
z Martinova do Třebovic
V průběhu září se o necelý kilometr 
přesune martinovský sběrný dvůr 
společnosti OZO Ostrava. Nově 
bude k dispozici v ulici Provozní 
na okraji Třebovic.

„Důvodem přesunu tohoto sběrného 
dvora je zejména potřeba jeho rozší-

ření, což daná lokalita neumožňovala. 
Vhodný prostor jsme nalezli nedale-
ko původního místa, v areálu bývalé 
čistírny odpadních vod,“ říká Vladi-
míra Karasová ze společnosti OZO 
Ostrava a dodává, že nově vytvořený 
sběrný dvůr umožní jak rozšíření slu-
žeb občanům, tak větší komfort při 
navážení odpadu. „Je zde dostatek 
prostoru na přistavení více kontejne-
rů, občané se budou moci se svými 
vozy pohodlněji otáčet,“ vysvětluje 
s tím, že informace o přesném datu 
otevření nového sběrného dvora zá-
jemci naleznou na webu www.ozo-
ostrava.cz a na sociálních sítích firmy.

Upozornění na nebezpečí při nabíjení akumulátorů
Hasičský záchranný sbor Moravsko-
slezského kraje registruje zvyšující se 
počet případů požárů v souvislosti s 
nabíjením akumulátorů s obsahem 
Lithia - Li-ion, Li-Pol (dále i „lithiové 
akumulátory“). 

Lithiové akumulátory nalézají čím dál 
větší uplatnění na trhu a jsou používá-
ny v širokém spektru výrobků (mobilní 
telefony, elektronické cigarety, hrač-
ky, modely, power banky, elektrokola 
atd.). Jsou uživatelsky velmi přívětivé 
(malý či žádný paměťový efekt, vy-
soká kapacita, malé rozměry atd.), 
nicméně používání těchto akumuláto-
rů má i svou stinnou stránku.

Lithiové akumulátory jsou náchylné 
na správnost nabíjení a na bezvadný 
stav. I při mírném přebíjení či podbí-
jení, případně při mechanickém po-
škození obalu, může dojít při nabíjení 
ke vzniku požáru, roztržení akumulá-
toru a k ohrožení přítomných osob a 
přip. ke vzniku velkých materiálních 
škod. Proto důrazně upozorňujeme 
na dodržování zejména těchto zá-
kladních pravidel:

• Před započetím nabíjení vizuálně 
zkontrolujte, zda není akumulátor 

jakkoliv poškozen (mechanicky 
– např. zmáčknutí, zářezy, poško-
zení obalu proražením, nafouknutí 
atd., chemicky – koroze, oxidace 
kontaktů, vytečení akumulátoru 
apod.)! Pokud je akumulátor po-
škozen, či se vám zdá, že je poško-
zen, pak nabíjení vůbec nezahajuj-
te!

• Používejte pouze originální nabí-
ječky dodané či schválené výrob-
cem (používání neoriginálních či 
výrobcem neschválených nabíje-
ček může být velmi nebezpečné). 
Rovněž zkontrolujte, zda nabíječ-
ka nevykazuje znaky poškození či 
nestandardního chodu (např. zlo-
mené kontakty, poškozené vodiče 
apod.). Pokud je nabíječka poško-
zena, či se vám zdá, že je poškoze-
na, pak nabíjení vůbec nezahajujte!

• Důsledně si prostudujte a dodržuj-
te návod výrobce, zejména s dů-
razem na postup a bezpečnost při 
nabíjení. Většina výrobců mimo 
jiné uvádí, že při nabíjení nelze ne-
chat akumulátor bez dozoru!

• Pokud musíte opustit obydlí v prů-
běhu nabíjení, odpojte nabíječku 

od zdroje elektrické energie. V na-
bíjení pokračujte až po návratu 
domů, kdy budete mít nabíjení 
pod dozorem.

V případě, že při nabíjení dojde k 
požáru, odpojte přívod elektrické 
energie do nabíječky a nabíjeného 
akumulátoru (např. vytáhnutím pří-
vodní šňůry ze zásuvky, případně sho-
zením jističe příslušného zásuvkového 
obvodu) a pokuste se, pokud je to 
možné, požár uhasit.

Při požáru nabíjeného akumuláto-
ru může dojít k jeho „rozstřelení“ 
do okolí a k možnému popálení 
přítomných osob. Tyto popáleniny 
prvotně ošetřete pomocí chlazení 
(např. ručník namočený do studené 
vody) a co nejdříve vyhledejte lékař-
ské ošetření. Neošetřené popáleniny 
se mohou výrazně zhoršit a způsobit 
velké zdravotní komplikace, které u 
vážnějších popálenin mohou způsobit 
i smrt postiženého.

Je povinností každého vzniklý požár 
(i uhašený!) ohlásit hasičskému zá-
chrannému sboru (tel. č. 150 nebo 
112).
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Po prázdninách zas nastal školky čas  

Školní rok jsme započali v nové se-
stavě. Nastoupila nová paní učitelka, 
která spolu s paní ředitelkou povede 
třídu předškoláků. Třída mladších 
dětí přivítala sedm nových chlapců 
a dívek, z nichž někteří ještě nemají 
tři roky. Pro tyto nově příchozí děti 
máme na zvládnutí odloučení od ro-
dičů skvělou chůvu, která se těmto 
dětem maximálně věnuje a zabaví je 
i ve chvílích, kdy probíhají výukové 
činnosti s ostatními dětmi.

Přes nízký věk některých dětí probí-
hala adaptace výborně, i ti nejmenší 
se zúčastňují společného cvičení, zpí-
vání nebo výtvarného tvoření. Poča-
sí nám zatím také přeje, využíváme 

všech možností na naší nově zrekon-
struované zahradě, trávíme hodně 
času venku i odpoledne. Po adapta-
ci nejmladších se chystáme na oblí-
bené výlety do lesa.

Již v září máme naplánované růz-
né akce, přijede k nám divadelní 
společnost s pohádkou „Skřítek 
Vítek a mlsné autíčko“, pojedeme 
na polodenní výlet do ZOO. Během 
dalších měsíců plánujeme další diva-
dla a také mobilní planetárium.

Od října budou probíhat kroužky, 
děti se mohou těšit na oblíbený vě-
decký s různými zajímavými pokusy, 
na kroužek angličtiny a také pohy-
bový či dramatický. Kroužky povedou 

Začíná topná sezona,máte vyčištěný komín?

zaměstnanci externí firmy RYTMIK 
po skončení provozní doby školky.

Těšíme se, co pěkného nám tento 
rok přinese a přejeme všem hlavně 
pevné zdraví, trpělivost a úsměv 
v dětských tvářích. 

Napsala: Kateřina Čepková,
 učitelka třídy srdíček

Topná sezóna již začala oficiálně už 1. 
října, chladné počasí posledních dnů 
vede řadu domácností k tomu, že 
už si aspoň na noc začínají přitápět. 
Jak ale vypadají naše kotle a komíny 
po létě? Určitě by je měl před zpro-
vozněním prohlédnout odborník, 
abychom si byli jisti, že topení v nad-
cházející topné sezóně bude bez-
pečné. Nejvíc požárů vznikne přímo 
v komíně, kde se vznítí nevyčištěné 
saze. Mezi další příčiny požárů patří 
nevhodná konstrukce komína, zazdě-
ný trám v komíně a špatné spáry v ko-
míně. Jasně vyplývá, že nevyčištěný 
komín může za převážnou většinu 
požárů komínových těles, a tuto 
skutečnost by lidé rozhodně neměli 
podceňovat. Zvláště když uvážíme, 
že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou 
právě při požárech v domácnostech. 
Stejně tak je potřeba mít v pořádku 
samotné topidlo. Nejčastější příčinou 

byla špatná instalace topidla nebo 
jeho nesprávné umístění. Dále pak 
technická závada na topidle a jeho 
špatný stav.

Jak často kontrolovat a čistit komín? 

Základními lhůtami pro čištění spo-
třebiče paliv do 50 kW při celoročním 
provozu: je 3x ročně u spotřebiče na 
pevná paliva, 2x ročně na kapalná 
paliva a 1x ročně na plynná paliva.  
Nové znění zákona o požární ochraně 
je benevolentní v tom, že umožňuje 
občanům, pokud jsou toho schopni, 
si čištění provést i sami. Jednou do 
roka ale musí být provedena kontrola 
spalinové cesty oprávněným komi-
níkem.

Co mohu zkontrolovat sám?

• Je kouřovod řádně upevněn?

• Není spotřebič nebo kouřovod 
propálený?

• Fungují uzávěry komínových dvířek?

• Jsou funkční přívodní šňůry a zá-
suvky u kotle?

• Je dimenzování pojistek v přípa-
dě elektrických spotřebičů dosta-
tečné?

• Je komín celistvý, neprodyšný, 
bez spár a omítnutý?

• Je zařízení domácnosti v dosta-
tečném odstupu od tepelného 
zdroje?

Co dělat, když začne v komíně hořet? 

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý 
materiál z blízkosti komínového tě-
lesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. 
Požár v komíně nikdy nehaste vodou, 
mohlo by dojít k jeho popraskání 
nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů 
je možné krotit plameny vhazováním 
písku vymetacími dvířky nebo ze stře-
chy do komína.

Referent prevence Dedek Vladimír
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Léto se Sokolem
Letos již třetím rokem jsme pro naše 
děti z Plesné a okolí připravili nabídku 
příměstských táborů - Léto se Soko-
lem. V červenci v roli námořníků a pi-
rátů jsme hledali ztracený poklad, což 
se nakonec všem podařilo. V srpnu 
jsme se přesunuli do země indiánů 
do osad statečných Bizonů, moud-
rých Sokolů a prohnaných Kojotů. 
Oba termíny se i přes nejistou situaci 
kolem Koronaviru naplnily a my jsme 
rádi, že vše proběhlo hladce a že se 
k nám děti každý rok s nadšením vra-
cejí.

Piráti měli možnost navštívit roz-
hlednu v Uvalně, přírodní koupací 
biotop plovárnu Na výsluní s pře-
krásným výhledem do okolí a zá-
roveň galerii Rychta se zrcadlovým 
labyrintem. Indiáni si zase užili výlet 
na Štěrkovnu, spaní v areálu na Žiž-

kově ve stanech a výrobu totemu, 
který si můžete prohlédnout při ná-
vštěvě areálu TJ Sokol Plesná. Piráti 
i indiáni pak měli možnost vyzkoušet 
si umění střelby, orientaci v příro-
dě, rozdělat oheň, připravit si jídlo v 
kotlíku a hlavně umění komunikace, 
spolupráce a kreativního myšlení.

Fotodokumentaci ze všech táborů si 
můžete prohlédnout na www.face-
book.com/Sokolplesna

I na příští rok už pro vás chystáme 
novou nabídku táborů. Pokud nám 
to situace dovolí, krom příměstkého 
tábora se starší děti mohou těšit na 
putovní pětidenní tábor a příznivci 
badmintonu na nová soustředění.
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Milí čtenáři,
skřípot školní křídy zavřel vrátka létu. 
Léto by mělo končit srpnem. U nás 
ve střední Evropě bývá v září léto 
babí. Co o něm říká náš básník Fran-
tišek Novotný:

Na mezích se rozhořely šípkové keře,

od nich tak často chytnou v srdci vzpomínky.

Ty hadí zoubky trnů nás uštknou náhlou 
touhou.

Vím, že stejně jako loni

láskou se rozestůňu, až budu pít ten čaj.

Podzim přešlapuje za humny a na ob-
raze krajiny přibývá zlatých dukátků 
rozsypaných po zalesněných stráních, 
ale i tmavohnědých odstínů polí. 
Chtělo by se věřit svodům babího 
léta. Ale podzimní slunce už má punc 
pomíjivého času, protože dny se 
krátí. Démanty rosy neslyšně cinkají 
na síťkách pavučin v trávě a houbaři 
plní košíky voňavou radostí.

Nasypejte si zlaté listí podzimu 
do hrníčku pohody a začtěte se 
do našeho příspěvku, ve kterém se 
vám budu snažit přiblížit poslední 
letní zážitek seniorů KD.

Zájezdy za poznáním jsou vyhle-
dávanou možností, jak si splnit přání 
a navštívit místa, která jsou histo-
ricky zajímavá, nebo se přímo jedná 
o přírodní skvosty. Takovým místem 
je starobylé městečko Štramberk, 
kam jsme se vydali dne 10. září. Když 
jsme procházeli křivolakými uličkami 
historického centra a obdivovali 
valašské roubenky z 18. a 19. století, 
pochopili jsme proč. Musím přiznat, 
že cestování autobusem je pro nás 

velmi výhodné, jelikož se můžeme 
cele oddat vedoucímu zájezdu, aniž 
bychom se stresovali v tlačenici aut 
na cestách nebo jsme byli celou 
dobu nervózní z toho, jestli najdeme 
místo k zaparkování a následně pak 
vyjeli z parkoviště, či hlídali jiné ná-
strahy cestování. KD nám umožňuje 
tento komfort.

Vnímavý člověk se nikdy dost nenaba-
ží pohledů na krásné věci a městečko 
Štramberk je jimi vrchovatě naplně-
no. Není nutné udělat z výletu ma-
raton a navštívit všechno. Paní Jarka 
Tvrdá dala prostor individuálnímu 
prožitku. 

Nic jsme nemuseli, všechno jsme 
mohli – podle svých fyzických sil, 
podle svých představ. Okouzlení 
dřevěnou architekturou s půvabný-
mi uličkami jsme se ocitli v podhradí. 
Štramberk má svou zříceninu a z pů-
vodního hradu zbyla už jen Trúba, 
která připomíná, že hrad byl kdysi 
založen, aby střežil tzv. Jantarovou 
stezku, která vedla od moře Baltické-
ho až k Jadranu Moravskou bránou. 
Na cestách nikdy nebylo bezpečno. 
Kupci s naloženým vzácným zbožím 
jantaru a soli byli ohrožováni lou-
peživými rytíři – lapky. Hrad měl tedy 
strategický význam – ochraňovat kup-
ce a zajistit jim bezpečnost. Dovede-
me si představit, co znamená vyjít 
v našich letech 159 schodů na Trúbu, 
proto jen ti nejzdatnější vystoupali, 
aby se rozhlédli po kraji. Nemusíme 
vidět všechno. 

Nám stačí podhradí. Bývá tam cuk-
rárna s venkovním posezením. Pod-
hradí nám skýtá množství pohledů. 

Hrad viděný očima spokojeného 
člověka pijícího kávu, či jiný nápoj 
neztrácí na své monumentálnosti. 
Máme prostor k přemýšlení o ča-
sech dobrých i zlých, které městeč-
ko v průběhu staletí překonávalo, 
a vzpomenout na všechny, kteří 
městečko proslavili a zasloužili se 
o to, že je slavné i díky skvělým, 
houževnatým lidem. Nemůžeme za-
pomenout na slavného atleta Emila 
Zátopka nebo Zdeňka Buriana – ilu-
strátora, paleontologa, jehož ob-
rovské znalosti vedly k dokonalosti 
vyobrazení pravěkých lidí a zvířat. 
Muzeum Zdeňka Buriana jsme navští-
vili a také muzeum Šipka. 

Na Bílé hoře je vybudována krásná 
rozhledna, která zve všechny mi-
lovníky delších procházek, tak jako 
i jeskyně Šipka, která se nachází 
na protilehlé straně hradu v Ná-
rodním parku. O jeskyni víme už ze 
školních zájezdů, tam jsme se vy-
dováděli, prolézali jeskyni a taky jsme 
se dozvěděli, že zde bylo objeveno 
pravěké ohniště, ve kterém byla nale-
zena čelist pravěkého neandrtálce. 

Nikdy se neomrzí vidět krásné věci. 
S věkem pak se díváme trochu ro-
mantičtěji a s vědomím úžasné píle 
vlastenců, kteří pochopili, že je vše 
nutno zachovat pro příští genera-
ce. S vlastním nasazením budovali 
klenot, který byl vždy obdivován tu-
risty a lákal k výletům do rázovitého 
Lašska. Samozřejmě jsme nakoupili 
štramberské uši vonící skořicí, hře-
bíčkem a medem, které mají také 
svou vlastní historii. 
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Svěží občerstvením nás v určitou 
dobu organizátorka shoufova-
la, nasedli jsme do autobusu a jeli 
na oběd do hotelu Golf. Starala se 
o nás jako o děti na školním výletě. 
A my jsme taky byli bezstarostní jako 
děti. Nechali jsme se vést k dalším 
zajímavostem v okolí. Zbyl čas na re-
lax, který jsme strávili v příjemném 
prostředí starodávných ručních vý-
roben, třeba ve Šmajstrlově pohan-
kovém mlýně v Kopané u Frenštátu, 
kde jsme si rovněž mohli nakoupit 
pohanku nebo výrobky z pohanky. 
Kávička s frgálem v Cyrilově pekař-
ství v Hrachovci u Valašského Mezi-
říčí byla příjemným ukončením naše-
ho výletu. Mohli jsme si vybrat – je 

25. ročník Vesnických sportovních her
Po  uzávěrce  minulého  Plesa 
Vesnické  sportovní  hry  pokra-
čovaly po koronavirové přestávce 
turnajem  v  nohejbalu  20.  června 
a po letní pauze střelbou z luku 5. 
září.

Nohejbalu se zúčastnilo 10 obcí 
a Plesná se v sestavě Radim Adá-
mek, Petr Langa a Tomáš Klos 
umístila na vynikajícím druhém místě 
za domácí Polankou.

Umístění družstev v nohejbalu:

1. Polanka n.O.
2. Plesná
3. Klimkovice
4. Horní Lhota
5. Velká Polom
6. Olbramice
7. Krásné Pole

8. Zbyslavice
9. Dobroslavice
10. Čavisov
Lukostřelba proběhla za krásného 
počasí na střelnici ve Velké Polomi. 
Vyhrálo družstvo Krásného Pole, 
v jednotlivcích se první umístil Jiří 
Stach z Krásného Pole s nástřelem 
205 bodů, celkem střílelo 47 střelců 
a 12 obcí. Osmá Plesná střílela v se-
stavě Michal Baier (22. místo, 118 
bodů), Petr Langa (27., 98 b.), Petr 
Košař (30., 84 b.) a Libor Hrdina (35., 
76b.).

Umístění družstev v lukostřelbě:

1. Krásné Pole
2. Velká Polom
3. Horní Lhota
4. Čavisov

libo tvarohový s borůvkami, hruškový 
nebo povidlový? Peníze tekly prou-
dem, protože jsme usoudili, že je to 
ten pravý suvenýr z výletu. Krabice 
se jen plnily. Přece se už všem doma 
sbíhají sliny!

 Byli jste někdy v Betlémě?  Tak teď 
jste ho právě navštívili. Městečku 
Štramberk se říká Valašský nebo Mo-
ravský Betlém. Proč? Jeďte se po-
dívat a dáte mi za pravdu. A vůbec, 
jezděte s námi na výlety, možná ob-
jevíte s odstupem času i jiné pohledy 
na zajímavá místa naší vlasti.

Co nás čeká dál? Je toho hodně, pro-
zrazovat nebudeme, napíšeme vám 
o tom příště. 

Za výbor Klubu důchodců se s vámi 
loučí Mgr. Pavla Bublová, děkuje 
předsedkyni Jarce Tvrdé za skvě-
lou organizaci a přeje všem, aby 
k barvám podzimu přibyla i barevná 
slovíčka, která vás budou hřát i v čase 
– nečase mlhavých dní.

Barevná slovíčka rozmíchal na paletě

a širák do týla má malíř listopad.

Mrholí rozpaky snad v každé druhé větě,

na místo jistých ano - častěji slyší snad.

V očích žhnou kamínka a kolem chladne 
šedá.

Ach, to uteklo, rok už je na odchodu.

To je to jediné, co uplatit se nedá.

Životu do náruče skoč z posledního 
schodu. /Fr. Novotný/

5. Vřesina
6. Polanka n.O.
7. Klimkovice
8. Plesná
9. Zbyslavice
10. Dobroslavice
11. Olbramice
12. Jistebník
Vesnické sportovní hry pokračují 3. 
října cyklistikou, závod se jede jako 
součást Plesenské stezky.

Dále bude střelba ze vzduchovky 24. 
října ve Zbyslavicích a poslední sou-
těží bude sálová kopaná 21. listopa-
du v Polance.

Všechny výsledky najdete na www.
vshry.cz a www.sokolplesna.cz.

Vladimír Mach
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školní rok 2020/2021 od 14. 9. 2020
středisko Plesná

kontakt: Bc. Daniel Koutný, 725 037 079, daniel.koutny@ddmporuba.cz
 Bc. Nikola Kubínová, 725 037 084, nikola.kubinova@ddmporuba.cz 

Den Čas Název zájmového útvaru Věková 
kategorie

Zápisné
(celoroční) Vedoucí

Po
n

d
ěl

í

15.00–15.55 Florbal – pokročilí I. pokročilí 1 000,- Kč Hanzel
16.30–17.25 Jumping pro děti 9–15 1 000,- Kč Jelínková
16.00–16.55 In–line bruslení I. od 6 1 000,- Kč Koutný
17.00–17.55 In–line bruslení II. od 6 1 000,- Kč Koutný

17.30–18.25 Jumping pro dospělé I. od 15
žáci ZŠ a SŠ 1 000,- Kč
ostatní 1 500,- Kč

Jelínková

18.00–18.55 In–line bruslení III. od 6 1 000,- Kč Koutný

18.30–19.25 Jumping pro dospělé II. od 15 
žáci ZŠ a SŠ 1 000,- Kč
ostatní 1 500,- Kč

Jelínková

Ú
te

rý

15.00–16.25 Keramika a výtvarné techniky 5–10 1 200,- Kč Peterková

16.00–16.55 Florbal – začátečníci začátečníci 1 000,- Kč Hanzel
15.00–15.55 Pohybové a míčové hry od 7 1 000,- Kč Kubínová
16.00–16.55
NOVINKA Hrátky s předškoláky 4–6 1 000,- Kč Tabačková

16.30–18.25 Šikovné ručičky 10–15 1 200,- Kč Peterková
17.00–18.25 Lego a 3D tisk I. od 6 1 100,- Kč Kubínová
17.00–17.55
NOVINKA Nerf pistolky III. 6–15 1 000,- Kč Tabačková

17.30–18.55 Badminton I. 8–14 
žáci ZŠ a SŠ 1 100,-Kč (2xtýdně 1 600,- Kč)
ostatní 1 500,- Kč, (2xtýdně 2 300,- Kč) *

Viest

19.00–20.25 Badminton II. 14–19
žáci ZŠ a SŠ 1 100,-Kč (2xtýdně 1 600,- Kč)
ostatní 1 500,- Kč, (2xtýdně 2 300,- Kč) *

Viest

St
ře

d
a

  9.00–10.30 Cvičení rodiče a děti od 1,5 1 100,- Kč Hencová
15.00–16.25 Florbal – pokročilí II. pokročilí 1 100,- Kč Hanzel
15.30–16.25
NOVINKA Předškolák 5–6 1 000,- Kč Kubínová

16.00–17.25 Divadelní kroužek od 10 1 100,- Kč Čechová
16.30–17.25 In–line bruslení začátečníci od 5 1 000,- Kč Koutný
17.30–18.25 In–line bruslení IV. od 6 1 000,- Kč Koutný
17.30–18.55 Lego a 3D tisk II. od 6 1 100,- Kč Kubínová

18.00–18.55 Zumba pro dospělé od 15
žáci ZŠ a SŠ 1 000,- Kč
ostatní 1 500,- Kč

Nawrathová

18.30–19.25 In–line bruslení V. od 6 1 000,- Kč Koutný

Č
tv

rt
ek

14.00–19.00
NOVINKA
od 8. října

Klávesové nástroje 
(keyboard, klavír)
– individuální výuka 30 min

6–18 1 700,- Kč Kašingová

15.00–15.55 Zumba pro děti 6–14 1 000,- Kč Nawrathová

15.30–16.25 Gymnastika I.
začátečníci
jen dívky

1 000,- Kč Hořejší

16.30–17.25 Gymnastika II.
pokročilí
jen dívky

1 000,- Kč Hořejší

17.30–18.55 Badminton III. 8–14
žáci ZŠ a SŠ 1 100,-Kč (2xtýdně 1 600,- Kč)
ostatní 1 500,- Kč, (2xtýdně 2 300,- Kč) *

Viest

19.00–20.25 Badminton IV. 14–19 
žáci ZŠ a SŠ 1 100,-Kč (2xtýdně 1 600,- Kč)
ostatní 1 500,- Kč, (2xtýdně 2 300,- Kč) *

Viest

* v ceně není započítán poplatek do Sokol Plesná

Kroužek mladých hasičů v Plesné 
přijme do svého kolektivu nové kamarády hasiče a hasičky. Vstup je od 6 let věku.
Kroužek je každý pátek od 17 hodin v hasičské zbrojnici, pod vedením velitele Petra Bajgera, vedoucí Zuzany Bajge-
rové a Honzy Jeřábka. Těšíme se na Vás 

Za mladé hasiče Zuzana Bajgerová

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 596 953 661, 
e-mail: reditel@ddmporuba.cz, www.ddmporuba.cz.
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TJ Sokol Plesná zve všechny aktivní pøíznivce horských kol 
na 28.roèník cyklistického závodu

PLESENSKÁ STEZKAPLESENSKÁ STEZKA

      Muži:  19-29 let 
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60 let a více

Délka tratì: 21 km, 1 okruh
Povrch: polní a lesní cesty

Startovné: 200 Kè
Pøilba povinná!

Kategorie: 

Výsledky minulých roèníkù najdete na www.sokolplesna.cz

høištì TJ Sokol Plesná na Žižkovì, Ostrava - Plesná
Prezentace: 8:00 - 9:30 hod. na høišti
Start:10:00 hod. u hasièské zbrojnice

Sobota 3.10.2020Sobota 3.10.2020

CÍL

START

�

� �

CENY FORMOU POUKÁZEK NA SPORTOVNÍ ZBOŽÍ, obèerstvení v cíli

Sponzoøi:

Junioøi:   do 18 let 
Juniorky: do 18 let 

Ženy: 19-29 let 
30-39 let
40-49 let
50 let a více
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• uzávěrka dalšího čísla 15. xxxxxxxx 2020 • IČO: 00845451 • Registrační číslo: MK ČR E 15407 • e-mail: posta@plesna.ostrava.cz • ID datové schránky: ejibp8Y • ročník 24 • číslo 3 • Některé články 
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