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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná

Z obsahu:

Těšíme se na Vánoce

Klub důchodců v roce 2019

Vesnické sportovní hry 2019

Provoz úřadu MĚSTSKÉHO OBVODU Plesná
v době vánočních svátků

pondělí	 23.12.2019	 uzavřeno		

úterý		 24.12.2019	 uzavřeno	(Štědrý	den)

středa	 25.12.2019	 uzavřeno	(1.	svátek	vánoční)

čtvrtek		 26.12.2019	 uzavřeno	(2.	svátek	vánoční)

pátek	 27.12.2019	 uzavřeno

pondělí 30.12.2019 od 8:00 do 11.30 hodin

  a od 12:30 do 17:00 hodin

úterý		 31.12.2019	 uzavřeno	(Silvestr)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
20. BŘEZNA 2020

Krásné prožití vánočních svátků,Krásné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí v novém roce 2020 hodně štěstí v novém roce 2020 

  přeje všem občanům  přeje všem občanům

            starosta Pavel Hrbáč             starosta Pavel Hrbáč 

                   a kolektiv Mob Plesná                   a kolektiv Mob Plesná

Pro zabezpečení řádné zimní údržby komunikací a chodní-
ků vyzýváme občany, aby svá auta neparkovali 

na komunikacích a chodnících!
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Vážení plesenští spoluobčané, 
dovolte,	 abych	 Vám	 a	 Vašim	 blíz-
kým	popřál	šťastné	a	veselé	Vánoce,	
také	 vše	 nejlepší	 do	 nového	 roku	
2020,	 hlavně	 zdraví,	 štěstí,	 pohodu	
a	 spokojenost.	 	 A	 naše	 nádherná	
obec	Plesná,	ať	jen		vzkvétá.

Dále	bych	Vás	 chtěl	 za	náš	Městský	
obvod	 Plesná	 požádat	 o	 maximální	
toleranci	při	zimní	údržbě	naší	obce.	
Prosíme,	 neparkujte	 na	 chodnících	
a	komunikacích,	zejména	při	sněžení	
a	ledovce.	Umožněte	tak	průjezd	po-
sypových	 a	 odklízecích	 vozů,	 které	
mnohdy	nemohou	projet	kolem	tak-
to	nevhodně	zapakovaného	vozidla.

Roman Rajský, místostarosta

Knihovna informuje 
Milí čtenáři,

chceme	 Vás	 informovat	 o	 změně	
půjčovní	 doby,	 a	 to	 od	 1.	 9.	 2019.	
Knihovna	 je	 otevřena	 vždy	 v	 úterky	
od	 13.00	 do	 17.00	 hodin,	 v	 ostatní	
dny	bude	uzavřena.	

Dále	 chceme	 informovat	 rodiče	
o	 projektu	 S knížkou do života / 
Bookstart. Tento	projekt	podporuje	
čtenářství	a	pro	každé	dítě,	narozené	
v	 roce	 2019	 a	 s	 trvalým	 pobytem	
v	Ostravě,	 je	 připraven	malý	 dárek.	
Podrobnější	 informace	 naleznete	 na	
www.kmo.cz	 nebo	 při	 vítání	 občán-
ků,	které	každoročně	organizuje	Úřad	
městského	obvodu	Ostrava-Plesná.

Městská policie Ostrava posiluje 
v předvánočním období výkon služby
Do	Vánoc	zbývá	necelý	měsíc.	Obdo-
bí	Vánoc	však	nebývá	jenom	ve	zna-
mení	 sváteční	 pohody.	 Je	 spojeno	
také	s	větším	množstvím	návštěvníků	
v	obchodních	a	nákupních	centrech.	
Strážníci	 proto	 pro	 letošní	 rok	 opět	
připravili	 preventivně-bezpečnostní	
opatření.

Hlídky	se	více	zaměří	na	místa	s	větší	
koncentrací	osob.	Mezi	ty	patří	oko-
lí	 obchodních	 a	 nákupních	 center,	
místa	konání	vánočních	trhů	i	přilehlá	
parkoviště.	Opatření	potrvá	od	pátku	
29.	 listopadu	 2019	 až	 do	 Štědrého	

dne.	 Zároveň	 se,	 jako	 každoročně,	
budou	strážníci	v	tomto	období	podí-
let	na	kampani,	týkající	se	bezpečné-
ho	 nakupování	 a	 parkování.	 Ve	 vy-
braných	 nákupních	 centrech	 budou	
strážníci	 společně	 s	 policisty	 infor-
movat	 návštěvníky	 o	 možnostech	
ochrany	 před	 trestnou	 činností	
v	 souvislosti	 s	 předvánočním	 naku-
pováním.	Návštěvníci	se	budou	moci	
dozvědět,	 jak	 bezpečně	 nakupovat,	
parkovat,	provést	výběr	z	bankomatu	
nebo	jak	postupovat,	když	se	stanou	
obětí	trestného	činu.

Dospělé	 čtenáře	 srdečně	 zveme	 do	
knihovny,	 kde	pro	 ně	máme	připra-
veno	mnoho	 bestsellerů,	 např.	Nej-
lepší	víkend,	Tiché	roky,	Morgenland,	
Bábovky,	 Veselí,	 Do	 vody,	 Dlužná	

částka,	Bílá	tma	apod.	Veškeré	infor-
mace	 o	 knihovním	 fondu	 plesenské	
knihovny	 naleznete	 na	 webových	
stránkách	Knihovny	města	Ostravy.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

ZAJÍMÁ VÁS
BEZPEČNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ A NAKUPOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ

Avion Shopping
Park Orlová 14.00–17.0027.11 . středa

Avion Shopping
Park Ostrava 10.00–13.00 15.00–17.3021.12. sobota

30.11 . sobota Forum Nová
Karolina 10.00–13.00 15.00–17.30

4.12. středa Hypermarket
Albert, Opavská 1 4.00–1 7.00

7.12. sobota Futurum Ostrava 10.00–13.00 15.00–17.30

11.12. středa OC Galerie
Třebovice 1 4.00–17.00

14.12. sobota Hypermarket
Globus Ostrava 10.00–13.00 15.00–17.30

www.bezpecnejsiostrava.cz

informace | soutěže | bezpečnost
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Těšíme se na Vánoce

Začal	další	školní	rok	a	do	naší	školky	
přišli	 noví	 malí	 kamarádi.	 Někteří	
ještě	 hodně	 malí,	 kteří	 budou	 mít	
tři	 roky	 až	 na	 jaře	 v	 příštím	 roce.	
Tak	 jsme	měli	plné	 ruce	práce.	Ob-
čas	ukápla	i	nějaká	ta	slzička,	ale	i	ti	
nejmenší	 už	 chodí	 nyní	 s	 úsměvem	
a	do	školky	těší.

Podzim	 nám	 utekl	 rychle,	 využili	
jsme	pěkných	slunných	dní	a	chodili	
na	časté	procházky	do	lesa.	Děti	po-
zorovaly,	 jak	se	barví	a	opadává	listí	
ze	 stromů,	 poslouchaly	 zpěv	 ptáků	
a	někdy	se	nám	podařilo	zahlédnout	
i	srnku	a	veverku.	Sbírali	 jsme	kašta-

ny,	 žaludy,	 šišky	 a	 další	 přírodni-
ny	 a	 ve	 školce	 jsme	 z	 nich	 vytvářeli	
panáčky,	 zvířátka	 a	 další	 věci	 podle	
fantazie.

V	 listopadu	 starší	 děti	 vystoupily	
s	 krátkým	 programem	 na	 setkání	
jubilantů,	 předvedly	 několik	 písni-
ček,	básniček	a	 zatančily	dva	 taneč-
ky.	 Chystáme	 se	 také	 na	 rozsvícení	
vánočního	 stromu	 v	 Plesné	 a	 o	 tý-
den	později	přivítáme	plesenská	mi-
minka.

Opět	začaly	oblíbené	odpolední	zá-
jmové	 kroužky.	 Děti	 mohou	 navště-
vovat	 vědecký,	 výtvarný	 a	 hudební	
kroužek.	Činnosti	v	kroužcích	je	baví.	
Výtvarné	 práce	 jsou	 ozdobou	 šat-
ny	 a	 písničky	 si	 prozpěvují	 každou	
chvilku.	

Máme	také	bohatý	kulturní	program.	
Navštívilo	 nás	 několik	 divadelních	

společností	 s	 pěknými	 pohádkami	
a	 účastnili	 jsme	 se	 poučných	 besed	
o	zvířatech.	Brzy	nás	navštíví	Mikuláš	
s	andělem	a	možná	přijde	i	čert.

Teď	nás	čeká	vánoční	tvoření	s	rodi-
či,	těšíme	se,	jak	si	vyzdobíme	školku,	
stromeček,	vytvoříme	různé	ozdoby,	
přáníčka	 a	 budeme	 zpívat	 vánoční	
písně	 a	 koledy.	 Také	 se	 nemůžeme	
dočkat,	až	bude	hotová	zahrada,	kde	
nyní	 probíhá	 rozsáhlá	 rekonstruk-
ce.	 Po	 ní	 si	 děti	 budou	 moci	 hrát	
v	pěkném	prostředí	s	novými	herními	
prvky.

Na	závěr	všem	přejeme	krásné	proži-
tí	 vánočních	 svátků,	 pohodu,	 klid	
a	hodně	zdraví,	štěstí	a	radosti	v	roce	
2020.

Děti a zaměstnanci 
MŠ Ostrava-Plesná

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PLESNÁ
Zastupitelstvo	městského	obvodu	Plesná	srdečně	zve	všechny	občany	na	zasedání	Zastupitelstva	městského	ob-
vodu	Plesná,	které	se	uskuteční	ve	středu	18.12.2019	v	17.30	hod.	ve	společenské	místnosti	Domu	dětí	a	mládeže	
v	Ostravě-Plesné.
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Jaroslav Seifert  Prosinec

Jak je to dávno: bílé střechy,

pod prsty zlato na ořechy,

maminka sladké mandle krájí

a děti ani nedutají.

Tajemství patrně je tlačí,

stromek je svázán na pavlači.

Pak náhle jako o sklo mince

zazvoní zvonek. Tišší, tišší

je smutek vždycky při vzpomínce.

Čas letí prudce! Třeskni číší!

Milí čtenáři,
Tentokrát	se	jednalo	o	vzpomínkový	
bowling	na	pana	Pavla	Klímka.	

Besedu	 v	 DDM	 připravili	 manželé	
Pappovi.	 Řekněte,	 komu	 se	 podaří	
navštívit	 Austrálii?	 Janě	 a	 Ludovítu	
Pappovým	 se	 to	 podařilo.	 Beseda	
byla	velmi	zajímavá.

K	 říjnu	 patří	 také	 půldenní	 výlet	
s	 obědem	 do	 polského	 Zabielkowa	
a	 je	 velmi	 oblíbeným	 zpestřením	
podzimních	dnů.

U	příležitosti	10.	výročí	Globusu	nás	
jeho	vedení	opět	pozvalo	k	návštěvě	
zázemí	 	 svých	 výrobních	 oddělení.	
S	exkurzí	byla	spojena	i	beseda	s	ob-
čerstvením.	Děkujeme.

Listopad	 bývá	 ve	 znamení	 Výroční	
členské	schůze,	tentokrát	i	volební.

Uskutečnila	 se	 7.	 listopadu.	 Přivítali	
jsme	hosty	ze	spřátelených	organiza-
cí	 –	 TJ	 Sokol,	 Sbor	 dobrovolných	
hasičů,	Spolek	KD	Martinov.

Mezi	hosty	byl	 i	pan	Martin	Válek	 –	
ředitel	 Hypermarketu	 Globus,	 kte-
rému	 předseda	 pan	 Zdeněk	 Antoš	

podzim	 svým	 barevným	 listím		
odšustěl	 a	 předal	 vládu	 zimě.	 S	 ní	
se	 nastěhovaly	 dlouhé	 temné	 dny	
a	 do	 našich	 domovů	 přišlo	 světlo.	
Světlo	 lamp,	 světlo	ulic	 s	 vánočními	
dekoracemi,	světlo	svíček	na	advent-
ních	 věncích	 a	 konečně	 světlo	 ozá-
řených	vánočních	stromků.	Nastávají-
cí	biblická	událost	nám	připomíná,	že	
světlo	bylo	na	počátku	a	s	ním	slovo.	
Popřejme	 si	 v	 době	 vánoční	 i	 čas	
pěkných	 slůvek.	 Slůvek,	 která	 jako	
světlo	 budou	 svítit	 ve	 tmě	 a	 budou	
stejně	ozařovat	naše	domovy.

Slovo	 ke	 slovu	 a	 je	 tady	 věta.	 Věta	
k	 větě	 a	 je	 tady	 sdělení,	 chcete-li	
informace.

Pro	 ty	 je	 určen	 Zpravodaj	 Pleso.	
Spolek	KD	vás	tedy	informuje	o	tom,	
co	se	událo	v	uplynulém	období.	

Minulý	 příspěvek	 jsme	 ukončili	
srpnem.	Navážeme	zářím.

Výlet	za	energetikou	a	nejen	za	ní.	KD	
taková	 místa	 nevynechává.	 Dokla-
dem	 toho	 byla	 v	 minulosti	 exkurze	
do	 oblasti	 Dolních	 Vítkovic,	 návště-
va	 muzea	 hornictví	 na	 Dole	 Michal	
a	tentokrát	už	podruhé	prohlídka	pře-
čerpávací	 elektrárny	 Dlouhé	 Stráně	
na	 Šumpersku.	 Účastníci	 zájezdu	 se	
dozvěděli	 mnoho	 technických	 infor-
mací,	 zároveň	 se	mohli	 rozhlédnout	
po	 krásném	 okolí	 Jeseníků,	 zvláště,	
když	přálo	hezké	počasí.	Za	prohlídku	
stál	 i	 zámek	 v	 Bruntále.	 Zájezd	 se	
opět	 velmi	 vydařil	 už	pod	 tradičním	
vedením	pana	J.	Mechla.

Podzimní	 turnaj	v	bowlingu	s	přáteli	
z	Martinova	byl	druhou	zářijovou	akcí.	
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poděkoval	 za	 bohaté	 sponzorství,	
kterého	 si	 nesmírně	 považujeme.	
Na	schůzi	byl	zvolen	nový	výbor	KD,	
nebylo	 zapomenuto	 na	 blahopřání	
jubilantům.	 S	 jmenným	 seznamem	
nového	 výboru	 jsou	 členové	 sezná-
meni	prostřednictvím	vývěsní	skříňky,	
kde	 je	 taktéž	 zveřejněn	 postupový	
plán	činnosti	KD	na	rok	2020.

Dne	 16.	 listopadu	 byla	 brigáda	
na	 hřišti	 TJ	 Sokol.	 Brigády	 se	 zú-
častnilo	 21	 členů	 KD,	 aby	 provedli	
podzimní	úklid	a	nemilosrdně	zbavili	
hřiště	spadané	krásy	podzimu.

KD	ještě	čeká	tradiční	Mikulášské	po-
sezení	s	tombolou	a	občerstvením.
Pak	už	nás	zcela	pohltí	vánoční	svát-
ky.

Copak dělá ježek v zimě?
Nebruslí a nesáňkuje.
Zahrabal se do listí, 
od té doby spí a spí.

Lidé	si	takový	luxus	nemohou	dopřát.	
Každé	 roční	 období	má	 své	 kouzlo.	
Jen	na	nás	záleží,	jak	prožijeme	zimní	
období	 a	 s	 ním	 nejkrásnější	 svátky	
v	 roce,	 jaký	 klid	 a	 pokoj	 vneseme	
do	svých	domovů.

Na závěr: Malé nostalgické 
vzpomínání 

Štědrý	 večer	 přichází	 a	 duchové	
drahých	 zesnulých	 nás	 obklopují.	
Jsou	 šťastni,	 že	 mohou	 být	 s	 námi.	
Odhozený	střevíc,	 lavor	se	svíčkami,	
vylité	 olovo,	 rozkrojená	 jablka,	 roz-
lousknuté	oříšky,	 prskavky	 a	 koledy.	
Nekonečný	 vlastnoručně	 vyrobený	
řetěz	 na	 vánočním	 stromku	 u	 nás	
vždy	symbolizoval	pospolitost	minu-
lých,	současných	a	budoucích	gene-
rací.	

Tak	 jako	můj	 táta	 vítal	 u	 stolu	 naše	
předky,	tak	i	já	po	létech	nezapomí-
nám	a	nesu	v	sobě	poklad	tajemství	
nekonečného	 řetězu	 na	 vánočním	
stromku.	Přidávám	k	němu	(jako	kdy-
si	táta)	další	kroužek.	Řetěz	zůstal	pro	
mne	tajemným	symbolem	běhu	živo-
ta	a	odkazu	předků.

Ať	v	biblické	události	vánočních	dnů	
cítíte	zázračné	spojení	všech	lidí	dob-
ré	vůle.	

Světlo	 v	 srdcích	 nejen	 o	 Vánocích	
Vám	přeje	za	KD:

Mgr. Pavla Bublová a Ing. Jiří Bubla.

A co popřát k Novému roku?

Ve víně prý se nachází pravda.

 „ Ale ve kterém? „

„Hledejme, přátelé, hledejme…“

Sbor dobrovolných 
hasičů Plesná

zve své členy na sobotu 
11. 1. 2020

na 16.00 hod. do Domu dětí 
a mládeže

na VÝROČNÍ 
VALNOU HROMADU,

která se koná u příležitosti 
115. výročí našeho sboru.
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Předvánoční zamyšlení aneb Ve všem je poučení…

Firma                            ve Velké Polomi
příjme pracovníky na tyto pozice:

• Operátor CNC strojů 

• Stříkač práškových barev

• Truhlář, nábytkář

Výhodné platové podmínky, benefity.
Vhodné i pro ženy.

Bližší informace na www.zkdesign.cz 
nebo na tel. čísle 553 770 252.

Patřím	 k	 lidem,	 kteří	 preferují	 léto	
oproti	zimě.	S	trochou	nadsázky	bych	
o	 sobě	 řekl,	 že	 v	 létě	 žiji	 a	 v	 zimě	
přežívám.	 Když	 začne	 na	 podzim	
opadávat	 listí	 ze	 stromů	 a	 prodlu-
žovat	 se	 tma,	 padá	 na	mne	 zvláštní	
tíseň,	 kterou	 se	mi	 úplně	nedaří	 za-
hnat	ani	posezením	u	krbu	s	dobrými	
kamarády	či	kvalitní	knihou.	

Nedávno	 mne	 však	 jeden	 kama-
rád	 přivedl	 na	 zajímavou	 myšlenku.	
Pracuje	na	železnici	a	jeho	velkým	ko-
níčkem	 je	 focení	 vlaků.	 Vysvětlil	mi,	
že	má	rád	 léto	 i	zimu.	V	 létě	se	dají	
dělat	 snímky	 za	 světla	 i	 v	 pozdních	
večerních	hodinách	a	v	zimě	lze	zase	
díky	 holým	 stromům	 pořídit	 zábě-
ry	 z	míst,	 která	 jsou	 v	 létě	 zahalená	
listím.	Zkrátka	každé	období	má	své	
výhody.	

Asi	jsem	–	jako	milovník	vlaků	–	tento	
příměr	potřeboval	slyšet	a	při	 jedné	
procházce	 (mimochodem	 podél	 ko-
lejí)	 jsem	 jej	 rozvinul	 do	 duchovní-
ho	 rozměru.	 Kdybychom	 žili	 stále	
jen	 v	 létě,	 stal	 by	 se	 náš	 život	 více	
monotónním	 a	 možná	 bychom	 si	
léta	přestali	vážit.	Takto	se	můžeme	
část	 roku	těšit	na	 léto	a	teplé	poča-
sí	(podobně	jako	se	někdo	část	roku	
naopak	těší	na	zimní	 lyžování).	Sym-
bolicky	můžeme	říci,	že	život	každého	
z	nás	provází	léto	i	zima.	Jsou	v	něm	
úspěchy	a	radosti,	ale	i	chvíle,	kdy	se	

nemůžeme	 ze	 svých	 potíží	 snadno	
vyhrabat.	Obojí	má	 smysl.	 Skrze	 ra-
dost	 a	 úspěch	 „dobíjíme	 baterky“	
a	sbíráme	sílu	jít	dál.	Skrze	neúspěchy	
a	pády	se	učíme,	abychom	příště	byli	
lepší,	 a	 tak	 zrajeme.	Autoři,	 kteří	 se	
zabývají	 tématem	 spirituality,	 často	
říkají,	 že	čím	 jsme	starší,	 tím	více	se	
učíme	z	vlastních	chyb	než	z	vlastních	
úspěchů.

Vánoce	 (především	ona	doba	„mezi	
svátky“)	 jsou	 zvláštním	 obdobím,	
kdy	se	tak	trochu	zastaví	čas.	Většina	
lidí	nejde	do	práce,	a	tak	máme	více	
prostoru	přemýšlet	sami	nad	sebou.	
Blížící	se	konec	roku	je	přímo	výzvou	
k	 reflektování.	 Až	 tedy	 na	 nás	mezi	
svátky	 padne	 pověstná	 „existenci-
ální	úzkost“,	zkusme	před	ní	neutéci,	
ale	pozvat	ji	k	sobě.	Zkusme	na	chví-
li	 reflektovat,	 co	 nás	 v	 uplynulém	
roce	 podrželo	 a	 dodalo	 nám	 elán.	
Zároveň	 neutíkejme	 před	 otázkami,	
z	čeho	jsme	se	naopak	poučili,	i	když	
to	třeba	nebylo	úplně	příjemné.	Do-
mnívám	se,	 že	 spiritualita	nespočívá	
v	 tom,	že	člověk	 ráno	a	večer	 z	po-
vinnosti	 odříká	 naučené	 modlitby	
nebo	 chodí	 do	 kostela	 ze	 strachu,	
aby	 jej	 „Pán	 Bůh	 nepotrestal“.	 Spi-
rituální	rozměr	života	spočívá	v	tom,	
že	si	všímáme	dobrých	věcí,	které	se	
nám	dějí,	a	 rveme	se	poctivě	s	věc-
mi,	 které	 příjemné	 nejsou.	 Činíme	
tak	 s	 vědomím,	 že	 všechno	má	 ně-
jaký	 smysl,	 byť	 jej	 často	pochopíme	
mnohem	později.

Přejí	 nám	ve	 vánočním	čase	plodné	
přemýšlení	 nad	 věcmi,	 na	 které	 bě-
hem	 roku	 není	 prostor.	 Přeji	 nám,	
aby	 tma,	 která	 je	 během	 svátků	 tak	
dlouhá,	byla	příležitostí	uvědomit	si,	
že	nebýt	tmy,	asi	bychom	si	nevážili	
světla.	 Během	 toho	 přemýšlení	 nás	
nejspíš	 bude	 zahřívat	 teplý	 radiátor	
nebo	rozpálený	krb.	Kéž	si	díky	tomu	
symbolicky	 uvědomíme,	 že	 máme	
kolem	sebe	 lidi,	kteří	nás	občas	po-
drží	a	o	které	se	můžeme	opřít.	To	je	
velký	důvod	k	vděčnosti.	

A	 pokud	 v	 sobě	 máte	 touhu	 onen	
existenciální	 rozměr	 vlastního	 života	
obohatit	 návštěvou	 kostela,	 přiklá-
dám	časy	bohoslužeb.

„Půlnoční“	bohoslužba	je	na	Štědrý 
den ve 22.00.	Jako	každý	rok	bude	
zaměřená	nejen	pro	věřící,	 ale	 i	pro	
ty,	kteří	do	kostela	pravidelně	necho-
dí.

25. prosince	 bude	 bohoslužba	
v 9.00	a	jako	v	minulých	letech	bude	
zaměřená	pro	děti.

26. prosince	je	bohoslužba	v	9.00.	

Na Silvestra bude	 bohoslužba	
v 15.30	a	na	Nový rok v 9.00.

PhDr. Pavel Moravec, Ph.D., 
duchovní správce v Ostravě-Plesné 

(do které patří ostravské městské 
obvody Plesná a Martinov) a obce 

Děhylov a Dobroslavice
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Ze života občanů Plesné

Že	se	v	Plesné	stále	něco	děje	vidí-
me	při	průjezdu	vesnicí,	nyní	hlavně	
to,	 že	 se	 začalo	 pokračovat	 s	 „ple-
senskou	kanalizací.“	

Další	 dobrou	 zprávou	 je	 naděje	 na	
brzké	 zprovoznění	 „Prodloužené	
Rudné“,	 což	 bude	 znamenat	 velké	
odlehčení	 provozu	 na	 přetížené	
Opavské	 silnici.	 Tím	 se	 nám	 Plese-
ňákům	 uvolní	 výjezd	 a	 průjezdnost	
na	 Porubu.	 Jsou	 to	 pro	 nás	 občany	
dobré	zprávy	a	byl	to	taky	jeden	z	dů-
vodů,	že	se	na	chvíli	sešlipřátelé	Ple-
senského	klubu	penzistů	při	restaura-
ci	v	Pustkovci	na	svém	předvánočním	
setkání.	

V	pestrém	programu	bylo	především	
zavzpomínání	na	 již	zesnulé	kamará-
dy	 a	 uctění	 jejich	 památky	 chvilkou	
ticha.	Potom	jsme	si	všichni	připili	při	
zpěvu	ŽIVIJO	na	zdraví	v	roce	2020.	
Pokračováním	 byl	 dobrý	 oběd.	 Zá-
bavná	 část	 začala	 zpěvem	 s	 harmo-
nikou.	 Dalším	 bodem	 byla	 soutěž	
ve	zpěvu	dvojic	Caruso-šou.

Nakonec	došlo	na	 losování	 tomboly	
o	 hezké	 ceny.	 Radost	 všem	 udělala	
i	návštěva	místostarosty	Plesné	pana	
Romana	 Rajského,	 který	 zúčastněné	
pozdravil	 ze	 své	 funkce	 a	 se	 všemi	
si	 připil	 NA	 ZDRAVÍ	 DO	 NOVÉHO	
ROKU.	

Všechny	 potěšil	 zájem	 ze	 strany	 ve-
dení	obce	o	své	penzisty,	a	tak	jsme	
se	potom	při	písni	„Už	kamarádi	po-

malu	stárnem“,	v	dobré	náladě	a	po-
hodě	spokojeně	rozloučili.

Krucina Arnošt – penzista

Zimní svoz bioodpadu v Plesné
Počínaje prosincem letošního roku bude svoz bioodpadu v Ostravě 
prováděn jen jednou měsíčně. V Plesné to bude 27. prosince, 24. led-
na, 21. února a 20. března. Od dubna 2020 bude bioodpad opět svá-
žen co dva týdny.

Připomeňme	si,	co	do	BIO	popelnic	patří	a	co	ne:

ANO: Odpad	rostlinného	původu	–	kromě	trávy,	listí	a	menších	větví	také	
další	 biologicky	 rozložitelný	 odpad,	 například	 slupky	 ze	 syrového	 ovoce	
a	zeleniny,	zelené	natě,	listy	pokojových	rostlin	či	skořápky	ořechů.	

NE:	Zbytky	tepelně	upravovaných	či	mastných	pokrmů,	biologicky	rozloži-
telný	materiál	živočišného	původu,	tedy	odpady,	jejichž	přítomnost	v	BIO	
popelnici	by	znemožnila	další	zpracování	a	využití	svezeného	zeleného	od-
padu.

Bioodpad	o	větším	objemu,	například	větve,	trávu	a	shrabané	listí,	lze	celo-
ročně	odvážet	do	sběrných	dvorů	nebo	na	kompostárnu	v	Hrušově,	k	jejímž	
výhodám	patří	minimální	čekací	doba	na	odbavení,	jednoduchá	manipula-
ce	 s	biodpadem,	který	 stačí	na	určeném	místě	 jen	vysypat	 z	přívěsného	
vozíku,	i	možnost	zakoupit	kvalitní	zeminový	substrát	nebo	kompost,	který	
je	zde	vyráběn	právě	z	přivezeného	bioodpadu.	

V	zimním	období	lze	kompost	v	Hrušově	–	stejně	jako	zeminový	substrát	–	
zakoupit	ve	velkém	množství	nepytlovaný.	Sběrné	dvory	nebudou	v	zimě	
pytlovaným	 kompostem	 ani	 substrátem	 zásobovány,	 návoz	 bude	 opět	
proveden	až	v	druhé	polovině	března.	

O	 termínech	 zimních	 svozů	 byli	 uživatelé	 BIO	 popelnic	 v	Ostravě	 infor-
mováni	prostřednictvím	letáků	i	na	webových	stránkách	společnosti	OZO	
Ostrava	www.ozoostrava.cz.	
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Tříkrálový koncert 
v Ostravě
Vlídný	 písničkář	 Pavel	 Helan	 s	 vi-
oloncellistou	 Štěpánem	 Švestkou	
a	 přípravné	 oddělení	 Ostravského	
dětského	 sboru	 vystoupí	 7.	 1.	 2020	
od	18.00	h	v	ostravském	kostele	sv.	
Václava	 na	 Tříkrálovém	 koncertu.	
Výtěžek	 vstupného,	 které	 se	 bude	
přímo	 na	 místě	 shromažďovat	 do	
zapečetěné	 pokladničky	 Tříkrálové	
sbírky	 2020,	 bude	 využit	 zejména	
na	podporu	ostravských	 tříkrálových	
projektů	pro	lidi	v	nouzi.
https://ostrava.caritas.cz/akce/
trikralovy-koncert-v-ostrave/

Charitní Tříkrálová sbírka 2020

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek
Charita	Ostrava	v	rámci	aktivit	Charitní	hospicové	poradny	nabízí	možnost	bezplatné	účasti	na	semináři	„Jak	pečovat	
o	nemocného	člověka	v	domácím	prostředí“.	Na	setkání	s	profesionálními	zdravotními	sestrami	Mobilního	hospice	
sv.	Kryštofa	se	dozvíte,	jak	zvládnout	péči	o	člověka	se	sníženou	pohyblivostí,	a	získáte	související	informace	ze	zdravot-
ní	a	sociální	oblasti.	Naučíte	se	nemocnému	člověku	podávat	stravu,	tekutiny	a	léky,	provádět	osobní	hygienu	či	polo-
hování,	jako	prevenci	vzniku	proleženin.	Proběhnou	také	praktické	ukázky.	Jsou	připraveny	informace	o	možnostech	
získávání	příspěvku	na	péči	nebo	využívání	 kompenzačních	pomůcek,	 které	mohou	být	nápomocné	při	naplňování	
potřeb	nemocného	člověka.	Kompenzační	pomůcky	je	možné	zapůjčit	v	charitní	Půjčovně	kompenzačních	pomůcek,	
katalog	pomůcek	a	další	informace	můžete	nalézt	na	webu	Charity	Ostrava:	http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-
kompenzacnich-pomucek/

Kurz	probíhá	 vždy	 jednou	měsíčně,	 nejbližší	 termín	 je	 12.	 12.	 2019,	 14.00–17:00	h	 v	 budově	Hospice	 sv.	 Lukáše,	
Charvátská	785/8,	Ostrava-Výškovice.	Na	školení	se,	přihlaste	předem	u	Mgr.	Alexandry	Čubové,	tel.	599	508	533,	
mobil:	731	534	002	nebo	e-mailem:	hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.	Těšíme	se	na	Vaši	účast!

https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-12-12-2019/

Charita Ostrava
hledá lékaře 

a zdravotní sestry 
pro hospicové služby
Charita	 Ostrava	 nabízí	 pracovní	
uplatnění	pro	 lékaře	 –	 specialistu	
paliativní	medicíny	a	zdravotní	se-
stry	v	lůžkovém	Hospici	sv.	Lukáše	
a	 mobilním	 hospici	 sv.	 Kryštofa.	
Předpokládaný	 termín	 nástu-
pu:	 ihned	 nebo	 dle	 dohody.	 Po-
drobnější	 informace	 na	 webu	
http://ostrava.charita.cz/volna-
mista/

S	 přáním	 štěstí,	 zdraví	 a	 pokoje	
do	 nového	 roku	 budou	 přicházet	
do	 ostravských	 domácností	 Tři	 krá-
lové	v	rámci	tradiční	celorepublikové	
veřejné	 sbírky	 pořádané	 1.	 –	 14.	
ledna	 2020	 již	 po	 dvacáté	 Charitou	
Česká	 republika.	 Tři	 králové	 budou	
přinášet	 do	 ostravských	 domácností	
dary	v	podobě	tříkrálových	kalendá-
řů	 a	 cukru	 jako	 poděkování	 přispě-
vatelům	za	podporu	pro	lidi	v	nouzi,	
ke	 kterým	 prostřednictvím	 posky-
tovaných	sociálních	a	zdravotních	slu-
žeb	Charity	Ostrava	tato	pomoc	ply-
ne.	Dne	6.	ledna	2020	bude	v	době	

15.00–19.00	 h	 na	 Alšově	 náměstí	
v	 Ostravě-Porubě	 nabízen	 Tříkrá-
lový	 punč	 a	 teplý	 čaj	 pro	 všechny	
kolemjdoucí.	Děkujeme	 za	 podporu	
služeb	pro	lidi	v	nouzi.	Více	o	využití	
Tříkrálové	sbírky	na	webu	Charity	Os-
trava:	www.ostrava.charita.cz

JMELÍ

Této věčně zelené rostliny si povšimli již naši předkové.

Připadala jim tajemná a měla mít i kouzelné účinky.

Věřilo se tedy, že chrání před ohněm a zavěšovala se

do domů, aby bránila v přístupu

čarodějnicím a zlým duchům.

Jmelí nosí štěstí tomu,

kdo je jím obdarován,

a nikoliv tomu,

kdo si jej koupí sám.

Vánoční tradice
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24. ročník Vesnických sportovních her
Letošní	ročník	máme	za	sebou	a	po-
malu	se	budeme	připravovat	na	jubi-
lejní		25.	ročník.

Nejdříve	 se	 ale	 podíváme	 na	 vý-
sledky	podzimních	soutěží.

9.	 soutěží	 byla	 lukostřelba,	 kte-
rá	 se	 konala	 v	 okolí	 Rybářské	 bašty	
ve	 Velké	 Polomi.	 Počet	 stanovišť	
se	 rozšířil	 na	 12	 a	 na	 každém	 měli	
střelci	 tři	 pokusy.	 Každé	 družstvo	
absolvovalo	 celý	 okruh	 pohromadě	
s	 jedním	 rozhodčím	 a	 celá	 soutěž	
byla	účastníky	hodnocena	jako	velmi	
vydařená.	Excelovali	střelci	z	Krásné-
ho	Pole	a	v	jednotlivcích	vyhrál	Mar-
tin	Hyžák	z	Horní	Lhoty		s	nástřelem	
248	bodů.

Plesná	 skončila	 na	 pěkném	 pátém	
místě	ve	složení	Michal	Baier	(8.,	183	
bodů),	 Petr	 Langa	 (16.,	 144	 bodů),	
Petr	Košař	(22.,	117	bodů),	Libor	Hr-
dina	(28.,	104	bodů).	

Výsledky obcí v lukostřelbě:

1. Krásné Pole          102 b.
2. Velká Polom            92 b.
3. Horní Lhota            84 b.
4. Polanka n. O.            71 b.
5. Plesná            70 b.
6. Zbyslavice            55 b.
7. Vřesina            47 b.
8. Dolní Lhota            44 b.
9. Olbramice            38 b.
10. Klimkovice            30 b.
11. Dobroslavice            24 b.
12. Jistebník              9 b.

10.	 soutěží	 byla	 cyklistika	 pořádaná	
Plesnou	 v	 rámci	 cyklozávodu	 Ple-
senská	 stezka.	 Letos	 po	 několika	
pěkných	 letech	 nám	 vůbec	 nepřálo	
počasí	a	ještě	před	závodem	pršelo,	
což	 se	 projevilo	 i	 na	 celkově	 slabé	
účasti	 závodníků.	 Z	 obcí	 nepřijely	
Velká	Polom	a	Dobroslavice	,	celkem	
VSH	 jelo	34	 závodníků	 ,	Plesenskou	
stezku	dokončilo	celkově	77	závodní-
ků.

O	pořadí	na	prvním	a	druhém	a	tře-
tím	 a	 čtvrtém	 místě	 rozhodovalo	
umístění	 nejrychlejšího	 závodníka	
družstva.	V	obcích	zvítězily	Klimkovi-
ce,	Plesná	po	loňském	druhém	místě	
klesla	 na	 třetí.	 V	 jednotlivcích	 VSH	
vyhrál	Viktor	Klos	z	Horní	Lhoty	(cel-
kově	v	Plesenské	stezce	druhý)	s	ča-
sem	45:25,7	minut,	na	druhém	místě	
se	 umístil	 Jakub	 Schichel	 z	 Plesné	
s	 časem	 48:42,5	 minut	 a	 třetí	 Petr	
Košař	 z	 Plesné	 s	 časem	48:49,9	mi-
nut.	 Plesnou	 dále	 reprezentovali	 Li-
bor	 Hrdina	 (24.,	 1:05:16,3)	 a	 Jakub	
Martoník	(29.,	1:09:44,8).

Výsledky obcí v cyklistice:

1. Klimkovice
2. Vřesina
3. Plesná
4. Dolní Lhota
5. Krásné Pole
6. Zbyslavice
7. Horní Lhota
8. Olbramice
9. Jistebník
10. Polanka n. O.

11.	 soutěží	 byla	 střelba	 ze	
vzduchovky	v	Zbyslavicích.	Perfektně	
zorganizovanou	 soutěž	 absolvovalo	
všech	12	obcí.	Střílelo	se	4	x	5	ran	na	
vzdálenost	10	metrů	.	Celkově	vyhrá-
la	Dolní	Lhota,	v	jednotlivcích	vyhrál	
Josef	Marek	z	Velké	Polomi	s	nástře-
lem	 171	 bodů.	 Plesná	 skončila	 na	
desátém	 místě	 ve	 složení	 Vladimír	
Dedek	 (16.	místo,	 142	 bodů),	 Libor	
Hrdina	 (34.,	 113	 b.),	 Vladimír	 Mach	
st.	(43.,	87	b.).

Výsledky obcí ve vzduchovce:

1. Dolní Lhota
2. Krásné Pole
3. Velká Polom
4. Horní Lhota
5. Klimkovice
6. Vřesina
7. Dobroslavice
8. Zbyslavice
9. Olbramice

10. Plesná
11. Jistebník
12. Polanka n. O.

12.	soutěží	byla	sálová	kopaná	v	hale	
v	 Polance	 nad	 Odrou.	 Hrálo	 se	 ve	
dvou	 skupinách	 každý	 s	 každým,	
dva	 nejlepší	 postoupili	 do	 semifiná-
le.	 Družstvo	 Plesné	 i	 přes	 výborné	
výkony	 (porazilo	 celkového	 vítěze	
Polanku)	 s	 jednou	 porážkou	 1:2	 od	
druhého	 postupujícího	 Jistebníku	
těsně	 neprošlo	 do	 semifinále	 a	 na-
konec	 skončilo	 na	 pátém	 místě.	
Plesnou	reprezentovali	David	Cihlář,	
David	Bochňák,	Ondřej	Bochňák,	Jan	
David,	 Tomáš	 Klos,	 Jakub	 Kuchta,	
Vojtěch	Kuchta,	Jan	Novák	a	Marek	
Novák.

Výsledky obcí v sálové kopané:

1. Polanka nad Odrou
2. Horní Lhota
3. Jistebník
4. Velká Polom
5. Plesná
6. Dobroslavice
7. Klimkovice
8. Zbyslavice
9. Krásné Pole
10. Dolní Lhota
11. Olbramice
12. Vřesina

Plesná	letos	po	velkém	boji	nakonec	
skončila	 těsně	 pod	 stupni	 vítězů	 na	
čtvrtém	místě,	když	nás	po	odpočtu	
bodů	dvou	nejhorších	disciplin	před-
stihla	Polanka.

Celkem	jsme	absolvovali	12	disciplín,	
ve	 kterých	 Plesná	 skončila	 2x	 první	
(badminton	 a	 volejbal),	 1x	 druhá	
(přespolní	 běh),	 2x	 třetí	 (stolní	 tenis	
a	 cyklistika),	 3x	 pátá	 (nohejbal,	 lu-
kostřelba	 a	 sálová	 kopaná),	 1x	 sed-
má	(plavání),	1x	osmá	(lyžování)	a	2x	
desátá	(kuželky	a	vzduchovka).

Celkem	 reprezentovalo	 Plesnou	 36	
závodníků,	z	toho	34	muži	a	2	ženy.
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Zájezd na chatu 
P.O.M.A. 

Cena zájezdu: 850,-Kč dospělá osoba 
     750,-Kč děti do 10 let 

TJ Sokol Plesná pořádá lyžařský zájezd do Malenovic na chatu P.O.M.A. 
V ceně: doprava, ubytování, 2x oběd, 1x snídaně, 1x večeře. 

Odjezd 25.1.2020 od hasičárny v Plesné  7:40 hod. 
1. Zastávka – Plesná-Hrabek     7:45 hod. 
2. Zastávka – VŠB      7:50 hod. 
3. Zastávka – Hrabůvka (Dřevoprodej, aut. zastávka) 8:05 - 8:15 hod. 

Ubytování ve 4-8 lůžkových pokojích, sociální zařízení na chodbě. 

Dvoudenní permanentku si samostatně každý zakoupí v baru restaurace na chatě, 
cena 200,- Kč + vratná záloha za čipovou kartu 100,- Kč. 

Odjezd zpět 26.1.2020 v 16,30 hod. z parkoviště pod chatou. 
 

Přihlášení na email: trener@badmintonplesna.cz 
  U přihlášení uveďte: jméno, telefon, místo nástupu do autobusu, 
  a pokud se zúčastníte nedělních závodů, uveďte také rok narození. 
  U dětí, uveďte rok narození a jestli žádáte dětskou nebo dospělou porci. 

Informace a dotazy: +420 607 750 510, trener@badmintonplesna.cz, 
Přihlášky zasílejte do 15.12.2019, při malém zájmu se zájezd ruší. 
Zájezd bude také zrušen, pokud nebudou dobré sněhové podmínky. 

Zaplatit nejpozději do 10. 1. 2020 

TJ Sokol Plesná 

25.1.2020 — 26.1.2020 

PRONÁJEM HOSPŮDKY NA HŘIŠTI
Tělocvičná	 jednota	Sokol	Ostrava	–	Plesná	nabízí	k	 sezonnímu	pronájmu	
Hospůdku	Na	hřišti	v	Plesné	na	Žižkově.	Předpokládaná	doba	provozu:	ko-
nec	dubna	2020	–	září	2020.	Bližší	informace	podá	Vladimír	Mach,	mobil:	
608	679	425,	e-mail:	mach@narwall.cz

Někteří	 závodníci	 reprezentovali	
ve	 více	 sportech:	 Hrdina	 Libor	 5x,	
Košař	Petr	4x,	Mach	Vladimír	ml.	3x,	
Benbenek	 Jan	 2x,	 Bochňák	 David	
2x,	David	 Ivo	2x,	David	Jan	2x,	Ma-
ček	 Jaromír	2x,	Mihálik	 Lubomír	2x,	
Novák	Jan	2x.

Jednou	reprezentovali	Plesnou:	Adá-
mek	Radim,	Antoš	Jiří,	Baier	Michal,	
Benbenek	 Václav,	 Bochňák	 Ondřej,	
Brůna	 Jiří,	 Cihlář	David,	Dedek	Vla-
dimír,	 Drkoš	 Jaromír,	 Klos	 Tomáš,	
Kuchta	Jakub,	Kuchta	Vojtěch,	Langa	
Petr,	Maček	David,	Mach	Vladimír	st.,	
Martiník	Jakub,	Novák	Marek,	Novák	
Milan,	 Novák	 Pavel,	 Pařenica	 Vla-
dimír,	 Pařenicová	 Barbora,	 Rosypal	
Dušan,	 Schichel	 Jakub,	 Synek	 Petr,	
Synková	Kristýna,	Žák	Sebastian.

Celkové	 výsledky	 24.	 ročníku	
Vesnických	 sportovních	 her	 (celkový	
počet	 bodů	 po	 odpočtu	 dvou	 nej-
horších	výsledků/celkový	počet	bodů	
z	12	disciplín):

1. Klimkovice                         96 (103)
2. Krásné Pole                       95 (102)
3. Polanka nad Odrou             91 (95)
4. Plesná                                  90 (96)
5. Vřesina                                89 (94)
6. Horní Lhota                         87 (94)
7. Velká Polom                        81 (81)
8. Dolní Lhota                          66 (66)
9. Olbramice                           58 (60)
10. Zbyslavice                           53 (57)
11. Dobroslavice                       42 (43)
12. Jistebník                              35 (36)

Veškeré výsledky najdete na 
www.vshry.cz 

a www.sokolplesna.cz.

Děkujeme	 všem	 závodníkům	 za	
reprezentaci	 naší	 obce	 a	 hledáme	
nové	 do	 příštího	 ročníku,	 hlavně	
ve	 sportech,	 které	 nejsou	 naší	 sil-
nou	 stránkou.	 Jedná	 se	o	 střelce	 ze	
vzduchovky,	kuželkáře	a	lyžaře.

  Vladimír Mach

VÁNOČNÍ TURNAJE SOKOLA PLESNÁ
Sokol Plesná zve na tradiční vánoční turnaje v badmintonu a sálové 
kopané, které pořádá v tělocvičně DDM v Plesné.

Turnaj v badmintonu	se	uskuteční	ve	středu	25.12.2019	od	10.00	hodin,	
prezentace	od	9.15	hodin.

Turnaj v sálové kopané	se	uskuteční	ve	čtvrtek	26.12.2019	od	9.00	hodin,	
prezentace	od	8.00	hodin.

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – Plesná děkuje všem svým členům, sponzo-
rům a příznivcům za podporu v celém roce 2019 a přeje příjemné prožití 
Vánoc a pohodu v roce 2020.



Zpravodaj PLESO
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Vánoční turnaj v badmintonu 2019
Pořadatel:	 TJ Sokol Plesná
Termín:	 25. 12. 2019
Místo: Tělocvična DDM v Ostravě – Plesné,
 ul. Karla Svobody 237, Ostrava – Plesná
Časový rozpis: Prezentace 9.15 – 9.45, losování 9.45
 Hrací doba 10.00 – 19.00
Disciplíny: dvouhry mužů a žen, 
 podle počtu účastníků čtyřhry
Hrací systém: švýcarský systém, playoff
Přihlášky: do 20. 12. 2019 na: trener@badmintonplesna.cz
Ceny: za 1. až 3. místo věcné ceny
Míče: vlastní
Startovné: 150,- Kč, dle možnosti vtipný dárek pro kamará-

da pod stromeček
V prostorách tělocvičny bude otevřeno občerstvení na sekeru

Hráče a diváky srdečně zvou pořadatelé 
Inforamce na:	 badmintonplesna.cz, tel.: 607 750 510

Vychází 4x ročně • Vydavatel: statutární město Ostrava, městský obvod Plesná, Dobroslavická 83, 725  27 Ostrava-Plesná, REDAKČNÍ A KULTURNÍ KOMISE RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PLESNÁ 
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VYČISTÍME KANALIZACI?
ZHOTOVÍME PROJEKT?
VYVEZEME SEPTIK?
PROVEDEME ROZBOR VODY?
VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU
A KANALIZACI?

WWW.OVAK.CZ

VÍTE, ŽE
I V ROCE 2020

Sokol	Plesná	zve	na	tradiční	Sokol-
ský	 ples,	 který	 bude	 uspořádán	
v	 sobotu	22. února 2020	 v	 tělo-
cvičně	DDM	v	Ostravě	–	Plesné	od	
19.30 hodin.	 Hrát	 bude	 skupina	
Prak

Dětský	maškarní	bál	pořádá	Sokol	
Plesná	 v	 neděli	 23. února 2020	
v	 tělocvičně	 DDM	 v	 Plesné	 od 
15.00 hodin.

Přejeme Vám krásné Vánoce a v novém Přejeme Vám krásné Vánoce a v novém 
roce mnoho štěstí, zdraví, osobních roce mnoho štěstí, zdraví, osobních 
a pracovních úspěchů.a pracovních úspěchů.


