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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná

Z obsahu:

Splašková kanalizace

Klub důchodců

Vesnické sportovní hry 2020

Uzávěrka příštího čísla 
15. března 2021

Ohlédnutí za rokem 2020
Vážení spoluobčané,

dovolte mi se nyní společně ohléd-
nout za děním v našem městském 
obvodu v tomto roce. Pojďme si 
shrnout tento rok v kostce po všech 
možných aspektech, které se přímo, 
či nepřímo dotýkají života nás všech 
v Plesné.

Kanalizace splašková Plesná

V letošním roce započala rekonstruk-
ce kanalizace, která se velmi význam-
ně dotkla všech obyvatel obvodu. 
Je nám zcela zřejmé, že vzhledem 
k náročné realizaci tohoto projektu 
je život do jisté míry omezen sta-
vebními pracemi, které jsou s rekon-
strukcí spojeny. Jsme si plně vědomi, 
že zejména dopravní infrastruktura 
v obvodu je nyní omezena, ale plně 
se snažíme, aby chod obvodu byl co 
nejméně narušen. Nelze však vždy 
dosáhnout toho, aby nedocháze-
lo k různým uzavírkám ulic, aniž by 
dopravní spojení nebylo narušeno. 
Na druhou stranu je nezbytné vzít 
v potaz, že obnova kanalizace je nut-
ná pro zachování důstojného života 
v obvodu nejen pro nás, ale přede-
vším pro další generace.

Vzhledem ke složitosti geologického 
podkladu pod naším obvodem se 
potýkáme také s některými situacemi 
či dokonce haváriemi, které nebyly 
očekávané. Ve spolupráci s doda-
vatelem stavby, firmou KR Ostrava, 
se však maximálně snažíme tyto jevy 
a jejich následky minimalizovat, aby-
chom běžný život na území obvodu 
co nejvíce přiblížili k jeho běžnému 
životu.

Jelikož tato akce bude probíhat 
i v roce 2021, prosíme všechny oby-
vatele, aby byli,pokud možno, nej-
více shovívaví k různým omezením, 
a chápali nezbytnost řádného dokon-
čení rekonstrukce kanalizace.

Slovo starosty

pokračování na str. 2

Provoz úřadu MĚSTSKÉHO OBVODU 
Plesná v době vánočních svátků

Úřad městského obvodu Plesná bude v době vánočních svátků od 21. 12. 
2020 do 31. 12. 2020 UZAVŘEN.
Případná podání zasílejte poštou, popřípadě vkládejte do schránky ÚMOb 
Plesná u vchodu do budovy úřadu, popř. využijte datovou schránku úřadu 
či email: posta@plesna.ostrava.cz 

Děkujeme za pochopení.
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Sociální problematika

Tato oblast byla v roce 2020 význam-
ně ovlivněna nástupem problému 
s pandemií COVIDU-19. V jarních 
měsících sociální pracovníci úřadu 
městského obvodu navštěvovali oby-
vatele rizikové skupiny ve věku nad 
70 let a nabízeli nejen roušky, ale 
také jakoukoliv výpomoc při zajištění 
běžného chodu domácnosti či kon-
taktu se společenským prostředím, 
ať už se jednalo o výpomoc při náku-
pech nebo zprostředkování kontaktů 
s úřady, zdravotnickými zařízeními či 
jinými potřebnými institucemi. Po-
stupně se podařilo vedení obvodu 
zajistit roušky pro všechny obyvatele 
ve věku nad 40 let, kdy se jim rozvá-
želi roušky i s pomocí dobrovolných 
hasičů našeho obvodu.

Neblahý vliv pandemie byl spojen 
nejen s běžným omezením sociál-
ních kontaktů mezi námi všemi, ale 
také s nemožností uspořádat tradiční 
kulturní akce. Zrušena tak musela být 
naše oblíbená Májová Plesná. Na ne-
uskutečněnou Svatojakubskou pouť 
měla kromě pandemie zásadní vliv 
právě již zmíněná výstavba kanaliza-
ce. S ohledem na koronavirová opat-
ření jsme byli nuceni zrušit i další akci, 
společné setkání při rozsvěcování 
vánočního stromečku s ochutnávkou 
svátečního svařáku. Budeme doufat, 
že v příštím roce se situace s korona-
virem zlepší natolik, že se budeme 
moci opět běžně a hlavně častěji se-
tkávat jako v minulých letech. 

Dále chceme opětovně připome-
nout, že vzhledem k našemu intenziv-

nímu vyjednávání se podařilo dohod-
nout a zprovoznit od září tohoto roku 
službu „Senior taxi“. Tuto službu 
jsme pro naše občany chtěli mít zajiš-
těnou již v roce 2019, ale pro posky-
tovatele taxi služeb jsme s ohledem 
na počet seniorů v obvodu nebyli fi-
nančně zajímaví. Po jednání starostů 
některých obvodů se naskytla mož-
nost spolupodílet se na financová-
ní služby společně a dnes již služba 
funguje společně pro obvody Poru-
ba, Pustkovec, Třebovice, Martinov 
a Plesná. Přesnější podmínky posky-
tování služby (pro občany starší 74 let 
věku) naleznete na našich webových 
stránkách a v tomto vydání Plesa.  

Informovanost

Během roku, stejně jako v uplynu-
lých letech, jsme se často setkávali ze 
strany občanů se stížnostmi na špat-
nou kvalitu poslechu našeho rozhla-
su. Po několika částečných opravách, 
které však zcela nenaplnily cíl dosta-
tečné kvality rozhlasového vysílání, 
bylo přistoupeno k radikálnějšímu 
zásahu, který snad již dostatečně za-
jistil kvalitní reprodukci důležitých in-
formací ze strany úřadu k občanům. 
Součástí hlášení rozhlasu je také za-
sílání sms zpráv, k jejich odběru se 
můžete přihlásit na úřadu městského 
obvodu.

Důležité informace naleznete také 
na našich webových stránkách www.
plesna.ostrava.cz. Na zkvalitňová-
ní webu neustále pracujeme, avšak 
od tohoto roku poskytujeme či zpro-
středkováváme informace také pro-

střednictvím systému APPKEE, pro-
střednictvím které zasíláme textové 
zprávy na chytré mobilní telefony co 
možná nejaktuálněji. Stejně tak v této 
aplikaci naleznete obsah webových 
stránek. Aplikaci si můžete stáhnout 
na stránkách GOOGLE PLAY nebo 
APPSTORE.

Díky našemu úsilí jsme dosáhli ale-
spoň některých vytyčených cílů. 
Do konce roku proběhne kompletní 
rekonstrukce ulice Vlnité. Podařilo 
se opravit povrch kolem Domu dětí 
a mládeže a v některých částech ob-
vodu se opravil vodovod a elektrické 
vedení. Také v neposlední řadě pro-
běhla bez narušení provozu hřbitova 
první etapa úprav přístupových míst 
k hrobům. Dále se nám podařilo zre-
konstruovat naše tři pietní místa, po-
mníky.

Tento rok nás ještě čeká zaháje-
ní komplexní rekonstrukce budovy 
úřadu městského obvodu. Tato re-
konstrukce bude žel spojená s čás-
tečným omezením provozu úřadu, 
o kterém budete dostatečně dopře-
du informováni.

Na závěr mi dovolte Vám popřát 
do roku 2021 především hodně zdra-
ví, lásky a pochopení v této nelehké 
době. Doufám, že se v příštím roce 
budeme moci více setkávat a obno-
víme všechny naše oblíbené veřejné 
akce bez obav o naše zdraví a bude-
me tak přispívat k dalšímu zkvalitňo-
vání života v naší Plesné.

Pavel Hrbáč 
   starosta

Stavba: Kanalizace splašková Plesná II.etapa II.část.
V pár větách bych rád informoval 
o výhledu prací do konce roku 2020. 
V současné době probíhají prá-
ce na obnově asfaltových souvrství 
na úsecích, kde je již hotová kanali-
zace. Obnova asfaltů je prováděna 
pro větší komfort průjezdu obcí a sní-
žení prašnosti. Současně s obnovou 
komunikací probíhají práce na vý-

stavbě kanalizace v ulici Na Milířích. 
Tyto práce budou i nadále probíhat. 
Dalším místem, kde probíhají a dál 
i budou probíhat stavební práce, je 
křižovatka ulic 26. dubna a Dobrosla-
vické a dále pak ulice 26. dubna před 
pizzerií. Posledním místem, kde ješ-
tě letos započnou stavební práce, je 
ulice 26.dubna v úseku od bývalého 

mlýna po Dobroslavickou. 

V intravilánu obce jsou velmi složité 
geologické a hydrogeologické pod-
mínky, které značně zpomaluji vý-
stavbu. Zhotovitel vynakládá značné 
úsilí, aby tyto podmínky co nejméně 
ovlivnily běžný život v obci. 

Ing. Pavel Pfleger, stavbyvedoucí
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, počátkem mě-
síce října 2020 byla provedena reali-
zace osazení nových 5 ks sošek slepic 
na zastávce MHD Nová Plesná RA, 

kde ty původní již dosloužily. Rov-
něž byly provedeny výměny krytých 
zastávek MHD za nové moderněj-
ší. Sošky slepic vyrobil a instaloval 
na novou zastávku autor předchozích 
soch, sochař MgA. Adam Kovalčík.    

Jistě víte, že nadále probíhá výstavba 
splaškové kanalizace v Plesné firmou 
KR Ostrava. Investorem je Magistrát 
města Ostravy. Jsme si vědomi, že 
v souvislosti s touto akcí jsou naši ob-
čané, a nejen naši, vystaveni určitým 
omezením. Pro případ potřeby uvá-
dím kontakt na pověřené stavbyve-
doucí z firmy KR Ostrava: Ing. Pavel 
Pfleger, tel:  608856464 a  Ing. Ladi-
slav Neuvirt, tel: 778083233.

S ohledem na zimní období bych 
tímto chtěl požádat naše spoluob-
čany, aby neparkovali svá vozidla 
na komunikacích (krajských, měst-
ských a obecních) v naší obci, které 
se v případě sněhové nadílky budou 
odhrnovat a sypat posypovým ma-
teriálem. Silničářům takto nevhodně 
zaparkovaná vozidla brání v jejich 
práci. Za ohleduplnost velmi děkuje-
me. 

Závěrem bych Vám všem plesenským 
spoluobčanům rád popřál příjemné 
prožití vánočních svátků a  také mno-
ho štěstí, zdraví a úspěchů v novém 
roce 2021. S úctou 

    Roman Rajský, místostarosta

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu Plesná

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná srdečně zve 
všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Plesná, které se uskuteční ve středu 16. 12. 
2020 v 17:30 hod. ve společenské místnosti Domu dětí 
a mládeže v Ostravě – Plesné.

Kontakty zaměstnanců 
ÚMOB Plesná

Starosta
Pavel Hrbáč
775 999 002
phrbac@plesna.ostrava.cz

Místostarosta
Mgr. Roman Rajský
702 137 285

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

Agenda hřbitova, ověřování, soci-
álních věcí (k. ú. Stará Plesná)
Bc. Kateřina Mižáková, DiS.
599 427 108, 702 137 288
kmizakova@plesna.ostrava.cz

Agenda přestupků, podatelny, so-
ciálních věcí (k. ú. Nová Plesná) 
PhDr. Petr Jančík
599 427 102, 702 137 284 
pjancik@plesna.ostrava.cz

Agenda výstavby, životního pro-
středí, majetku 
Ing. Hana Návratová
599 427 106, 702 137 286 
hnavratova@plesna.ostrava.cz

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

Pracovníci údržby městského ob-
vodu Plesná
Jan Vašata, Martin Dubovský, Pa-
vel Otisk 
702 137 285

MODERNIZACE 
ROZHLASU

Občané, kteří mají zájem o hlášení rozhlasu prostřed-
nictvím SMS zprávy či e-mailem, nahlásí svá telefonní 
čísla, případně e-mailovou adresu, na Úřad městského 
obvodu Plesná pracovnici Bc. Kateřině Mižákové, DiS. 
(kmizakova@plesna.ostrava.cz, tel.: 702 137 288 nebo 
599 427 108)

Pro zabezpečení řádné zimní 
údržby komunikací a chodníků 
vyzýváme občany, aby svá auta 
neparkovali na komunikacích 
a chodnících!

Spokojené prožití vánočních 
svátků, v  novém roce hodně 
štěstí, zdraví, osobních a pra-
covních úspěchů

přejí zaměstnanci 
ÚMOb Plesná.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY SENIOR EXPRES PORUBA

Vážení spoluobčané,
od září tohoto roku je na území ob-
vodu poskytována služba „Senior 
EXPRESS PORUBA!!!“. Tato služba 
Vám, pokud jste starší 74 let a máte 
trvalý pobyt na území obvodu, umož-
ňuje čtyřikrát za kalendářní měsíc 
využít služeb „senior taxi“ k cestám 
do zdravotnických zařízení, zařízení 
sociálních služeb, návštěvy hřbitovů 
a různých institucí či úřadů. Na tato 
místa budete převezeni za poplatek 
pouhých 30,- Kč, pokud budete mít 
cestu předem řádně objednanou 
a budete držitelem průkazu služby 
„Senior EXPRESS PORUBA!!!“. 
Vedení obvodu vynaložilo velice 
značné úsilí, aby Vám tato služba 
byla dostupná. Vzhledem k nižšímu 
počtu obyvatel Plesné neměli taxi 
služby o poskytování senior taxi zá-

jem. Po náročném a zdlouhavém jed-
nání s ostatními městskými obvody 
se podařilo tuto službu pod záštitou 
Poruby zajistit pro Vás, ale také obča-
ny Martinova, Třebovic a Pustkovce.
Pokud budete mít o službu zájem, 
není nic jednoduššího, než si požádat 
přímo na Úřadu městského obvodu 
Poruba na ulici Generála Sochora 
(nedaleko bazénu), popř. prostřed-
nictvím úřadu v Plesné. Žádost si 
můžete vyzvednout osobně či pro ni 
poslat kohokoli jiného. Po jejím vypl-
nění bude nezbytné s vyplněnou žá-
dostí donést či zaslat také fotografii, 
případně vyplněnou plnou moc pro 
člověka, který má žádost převzít za 
Vás.
Již v úvodu článku jsme informovali, 
že se jedná o maximálně čtyři cesty 

měsíčně. Chtěli bychom Vás upozor-
nit, že jedna cesta je jedním směrem, 
pokud byste zvolili i cestu zpět, jedná 
se již o dvě jízdy.
V současné době využívá tuto službu 
cca 13 občanů obvodu a my pevně 
věříme, že bude přístupná i nadále 
pro co nejširší skupinu seniorského 
obyvatelstva našeho městského ob-
vodu.
V případě zájmu nás kontaktujte na 
níže uvedených kontaktních číslech:

Stará Plesná – Bc. Kateřina Mižáko-
vá, DiS., 599 427 108

Nová Plesná – PhDr. Petr Jančík, 
599 427 102

ÚMOb Plesná, Dobroslavická 83/8, 
725 27 Ostrava-Plesná

1. VÁŠ VĚK MUSÍ DOSÁHNOUT 74 LET A MUSÍTE 
MÍT U SEBE PRŮKAZ SENIOR EXPRES PORUBA, 
KDE MÁTE TELEFONNÍ ČÍSLO NA DISPEČERKU, 
NE ŘIDIČE TAXI

2. KROMĚ NÁSTUPU A CÍLE CESTY SDĚLTE, ZDA 
MÁTE CHODÍTKO, BERLE, APOD.

3. CÍLEM CESTY MOHOU BÝT ZDRAVOTNICKÁ 
A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, HŘBITOV, ÚŘADY, INSTITU-
CE, POŠTA (NELZE NAPŘ. MASÁŽE) V OSTRAVĚ 
(NE VŘESINA, KLIMKOVICE, VRATIMOV, HLUČÍN, 
APOD.)

4. DOPLÁCÍTE VŽDY POUZE 30,- KČ

5. V RÁMCI DOTACE S VÁMI MŮŽE JET POUZE JED-
NA OSOBA JAKO DOPROVOD ZDARMA

6. DOTOVÁNY JSOU 4 JÍZDY MĚSÍČNĚ, JÍZDY NE-
LZE PŘEVÁDĚT ČI PŘEDČERPAT

7. JÍZDOU SE ROZUMÍ CESTA TAM, CESTA ZPĚT JE 
JIŽ DRUHOU JÍZDOU

8. PŘEPRAVA PROBÍHÁ BEZ ZASTÁVEK NA NALO-
ŽENÍ ČI VYLOŽENÍ OSOB NEBO NÁKLADU

9. ZVÍŘATA SENIOR EXPRES TAXI NEVOZÍ, NEJED-
NÁ-LI SE O ASISTEČNÍ ZVÍŘE (NAPŘ. SLEPECKÝ 
PES)

10. POUŽÍVEJTE POUZE TAXI S LOGEM „SENIOR 
EXPRES PORUBA“

11. POUŽÍVEJTE POUZE VOZY S TĚMITO SPZ
1TD 1107 – VW PASSAT VARIANT
1AJ 7415 – VW PASSAT VARIANT
1TS 3578 – ŠKODA OCTAVIA

12. VŽDY PO UKONČENÍ JÍZDY ZKONTROLUJTE 
A PODEPIŠTE FORMULÁŘ PÍSEMNÉ EVIDENCE 
JÍZDY

13. PROVOZNÍ DOBA JE POUZE V PRACOVNÍCH 
DNECH OD 6.00 DO 16.00 HODIN 

14. SENIOR EXPRES TAXI OBJEDNÁVEJTE VŽDY MINI-
MÁLNĚ DEN (MŮŽETE I TÝDEN, 14 DNŮ, APOD.) DO-
PŘEDU PŘED JÍZDOU OD 6.00 DO 16.00 HODIN

15. PŘEPRAVA MŮŽE BÝT ŘIDIČEM ODMÍTNUTA, 
KDYŽ:
• VAŠE JÍZDA KOLIDUJE S DŘÍVE OBJEDNANOU 

JÍZDOU
• OBJEDNÁVKA NEBYLA NAHLÁŠENA DEN DO-

PŘEDU
• PŘEPRAVOVÁNA OSOBA JE V SILNĚ ZNEČIŠTĚ-

NÉM ČI PODNAPILÉM STAVU
• BYL VYČERPÁN FINANČNÍ LIMIT DLE SMLOU-

VY MEZI DOPRAVCEM A OBJEDNATELEM SLUŽ-
BY

16. PŘI ZTRÁTĚ, ZNIČENÍ PRŮKAZU ČI ZMĚNY 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÁM ÚMOB PORUBA VYSTAVÍ 
NOVÝ PRŮKAZ

17. POKUD SE SENIOR TAXI NEDOSTAVÍ V DO-
HODNUTÝ ČAS NA SMLUVENÉ MÍSTO, VOLEJ-
TE DISPEČERKU NA TELEFONNÍM ČÍSLE NA PRŮ-
KAZU
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Ve školce jsme rádi, všechno nás tu baví  

Sotva začal školní rok, nějak to uteklo 
a podzim pomalu přechází do zimy. 
Za těch několik měsíců se hodně 
změnilo. Nejmladší děti už nepřichá-
zejí s pláčem, ale s úsměvem, všich-
ni už ví, kdy si hrajeme, kdy cvičíme, 
kdy se něco nového učíme. Jedině 
na odpolední spaní se někteří netěší, 
ale ví, že si aspoň trochu odpočinou 
a pak si mohou potichu hrát. To pla-
tí hlavně pro předškolní děti, ale ani 
mladší nespavce nikdo spát nenutí.

Přes různé potíže a opatření, které 
si tato složitá doba vyžaduje, zůstá-
vá naše školka stále otevřená. Všich-
ni zaměstnanci dbají na dodržování 
hygienických opatření, hodně času 
trávíme s dětmi venku, pokud to po-
časí dovolí. Chodíme na procházky 
do lesa, využíváme zahradu a spo-
lečně tvoříme podzimní výzdobu ze 
všeho, co příroda nabízí.

V září jsme se podívali do ZOO, vy-
užili jsme toho, že doprava i vstup 
do areálu byl zdarma. Všechny děti si 
výlet užily, viděli jsme i malého hro-
šíka, který se snažil chytit páva, slo-
ny a spoustu dalších zvířat. Po tolika 
zážitcích se některé děti cestou zpět 
i trochu prospaly.

do košíku. Děkujeme paní Kubínové 
za tuto akci a za krásné balíčky, které 
připravila pro děti.

V listopadu jsme se s dětmi vyda-
li do parku, abychom se rozloučili 
s podzimní přírodou a uložili broučky 
pěkně ke spánku. Děti zatančily tane-
ček, pak broučky posbíraly a uložily 

Letos si bohužel děti nezazpíva-
jí na tradičním setkání jubilantů ani 
na vítání miminek, ale aspoň jsme 
vytvořili přáníčka a dárečky. Pomalu 
už přemýšlíme, jak vytvoříme vánoční 
výzdobu a jak si zpestříme adventní 
čas. 

Je to doba, na kterou se všichni 
těší, doba, kdy se na chvíli zastaví-
me a užíváme si vánoční pohodu se 
svými nejbližšími. Přejeme tedy všem 
hlavně zdraví, klidné a ničím neruše-
né vánoční svátky a pohodový rok 
2021.

Za všechny zaměstnance 
Kateřina Čepková
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Plesná II. – aneb „opět po letech“

Je to už pěkných pár let, co jsem zde 
psal o své první návštěvě v té „dru-
hé“ Plesné. Tou druhou Plesnou my-
slíme město, které se nachází na dru-
hém konci naší republiky asi 10 km 
od Františkových Lázní. Na svou 
krátkou vlako-túru (ti, co mě znají ví, 
že jsem trochu více blázen do vlaků, 
ti, co ne, se to právě dozvídají) jsem 
vyrazil na začátku února letošního 
roku. Kdyby mi někdo předtím řekl, 
že to bude můj „poslední“ normální 
výjezd, nevěřil bych mu. Sice člověk 
slyšel nějaké informace z Asie o něja-
ké „divné“ chřipce, ale bylo to stejně 
daleko jako ty předešlé prasečí nebo 
ptačí, které v zásadě zůstaly tam, 
kde se objevily, bohužel tato už ne. 
O tom jsem psát ale nechtěl. Pojďme 
tedy k věci.

do Tršnice (to je taková krátká spoj-
ka, kde není pravidelná osobní do-
prava, co mi chyběla – jak jsem psal 
výše „blázen no“) a dále pak pokra-
čoval opět vlakem do Lubů u Chebu, 
kde jsem spal (v Plesné ubytování 
asi nikdo nenabízí). Mimochodem 
Luby jsou historicky známé výrobou 
hudebních nástrojů, zejména houslí, 
a velmi zajímavé k návštěvě.

Druhý den ráno jsem vyrazil na pěší 
túru do Plesné, kvůli které jsem tam 
jel. Šel jsem jinou trasou než před 
lety, neboť tehdy jsem šel také pěš-
ky z Lubů. To nedělní počasí bylo 
„typicky únorové“, bylo nad nulou 
o občas slabě pršelo. Vyrazil jsem 
tedy po turistické směr Vackov, sou-
část Plesné, nikoliv jediná. Šel jsem 
přes pole a lesy a bylo mi fajn. Vac-
kov je vlastně zemědělská usedlost 
a hrst domů kolem, většina v původ-
ním stavu. Zde jsem měl při průcho-
du štěstí, že si u statku všimli, že se 
někdo blíží a zavřeli otevřenou bránu, 
neboť jak by dopadlo mé případné 
setkání s dvojící „vlčáků“ takzvaně 
„z oči v oči“ si nejsem úplně jistý, sta-
čilo mi, jak na mě za plotem štěkali. 

Další postup byl směr Lomnička (dal-
ší součást Plesné), odhaduji cca. 30 
domů. Zajímavá je naučná stezka. 

Prvním zastavením je Kostel Nejsvě-
tějšího Srdce Páně zvenku v zacho-
valém stavu, dovnitř jsem se nedo-
stal. Pak kolem Pomníku světových 
válek k Rabínskému domu. Zde jsem 
si na informační tabuli přečetl, jak 
to bylo s židovskou populací v okolí 
a historii domu, který byl, i přes ně-
kolik rekonstrukcí za mnoho staletí, 
stále původní. Poté jsem kolem hřbi-
tova dnes používaného pokračoval 
k tomu židovskému, který je asi 1 km 
od obce na kraji lesa. Musím říci, že 
jsem byl okouzlen. Já na židovské 
hřbitovy chodím celkem často, když 
se tak toulám po republice, ale tohle 
bylo skutečně zajímavé. Ne že by byl 
nějak zvláštně zachovalý nebo opra-
vený, to nikoliv, ale ten čas, který 
od jeho slavných dob uplynul, způ-
sobil, že se tento hřbitov stal přímou 
součástí toho lesa, se stromy, keři, 
zkrátka lesní skoro bych řekl pralesní 
flórou. Člověk o tom nemá přemýš-
let, ale tak jsem si říkal: „Tady by mi 
až tak nevadilo za nějaký (ideálně 
delší) čas ležet”. 

Ve Svinově jsem ráno nasednul 
na vlak SC Pendolíno a s ním jel pří-
mo až do Františkových Lázní. Pak 
jsem si dal krátký pěší prošlap trati 

Poté jsem se vrátil zpět na svou túru 
a na rozcestí zjistil, že už to mám 
do cíle „co by kamenem dohodil“.  

Do Plesné jsem došel krátce po po-
ledni a zrovna začalo dost pršet. Nic, 
co se dalo dělat, pokračujeme ve vy-
tyčených úkolech. Nejprve kostely, 
ty jsou dva, jeden evangelický (opět 
zvenku stav zachovalý, dovnitř jsem 
se nedostal), druhý Neposkvrněného 
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početí Panny Marie, ten by vizuálně 
potřeboval rekonstrukci jak vnější, 
tak vnitřní. Zrovna začínala mše, tak 
jsem na chvíli nakoukl, asi dvacet lidí 
a uvnitř chladno a vlhko, ale tak to 
v kostelech bývá, zde to však bylo 
dost výrazně nad normu, co znám.. 
Do kostelů chodím zejména ze zvě-
davosti a turistických důvodů, neboť 
nejsem věřící. 

bude lepší. Naproti této stavby je 
zajímavá budova ve které sídlí míst-
ní služebna Policie ČR, dům z pále-
ných cihel s věžičkou, pěkný a zřej-
mě ve velmi dobrém stavu. Pěkná je 
i budova Městského úřadu, ve které 
sídlí, podobně jako u nás i pošta. Ta 
se nachazí trochu jinde, na rozhraní 
Plesné a Šneků, což je další součást 
Plesné. Tou poslední, o které jsem 
dosud nepsal, je Smrčina, tu jsem le-
tos neprošel, byl jsem tam před lety. 

Nedaleko MěÚ je náměstní „Ve Šne-
kách“, kde je pěkná Kaplička a celé 
náměstí je „nové“, zde začíná stezka 
Plesná - Bad Brambach (sousední ně-
mecké město v Sasku, Plesná je úpl-
ně na hranicích). Stezku jsem prošel 
k hranicím a vrátil jsem se na Náměstí 
Svobody a šup do místní restaurace, 
neboť docela pršelo a dostal jsem 
hlad. Poté až „přišel můj čas“, jsem 
se vydal na místní vlakovou zastávku 
(Plesná na rozdíl od naší má železni-
ci a jezdí zde vlaky Cheb – Zwickau) 
a jel jsem do Chebu a zpět do Lubů 
na svůj druhý nocleh. 

Další den jsem se už jen vracel okli-
kou do Ostravy, ale to by byl jiný 
příběh. Čtenářům, kteří došli až sem, 
děkuji za jejich čas strávený nad tím-
to „minicestopisem“ pro vaše potě-
šení a rozptýlení. Všem Vám přeji pří-
jemné prožití svátečních dnů, pevné 
zdraví a pokud možno, co nejrychlej-
ší návrat k tomu „všednímu“ životu 
z onoho února 2020. 

Váš zastupitel
Jan Kotala

V centru na Náměstí Svobody je 
kromě Městského kulturního stře-
diska a knihovny k vidění i něco, co 
se místním asi moc nelíbí. Pozůstat-
ky po průmyslu v podobě velké do-
sti zdevastované budovy bez oken 
a padající omítkou, za kterou v areálu 
následuje další, ta už z náměstí moc 
vidět není. Vypadá to ale, že začína-
la rekonstrukce, takže příště už to asi 
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Na bránu času klepeme bez ustání.

Z límce samoty nevděčně padá sníh.

Jste přece uvnitř, dámy mé a páni.

Najděte klíče od svých srdcí. 
/Fr. Novotný/

Milí čtenáři,
Podzim nás překvapil sychravým po-
časím, druhou a ještě horší vlnou epi-
demie. S karanténou se společenský 
život zastavil. Pozastavila se i činnost 
našeho KD. 

V době, kdy budete číst tyto řádky, 
budou svíčky na adventních věncích 
pomalu dohořívat a přiblíží se doba 
Vánoc. A tak mi dovolte vstoupit 
do vašich domovů a nabídnout vám 
rozinku předvánoční chuti.

„Za týden po Dušičkách napadl sníh 
a babička snesla z půdy kolovrat.“

S kolovratem přišla doba adventu, 
s ním přástevnice, sousedé, nastal 
čas vyprávění příběhů z dob dávno 
minulých. Byly opředeny bohatou 
fantazií, která vyvěrala ze záhad, které 
si lidé neuměli přirozeným způsobem 
vysvětlit, a tak usuzovali, že všechno 
na světě ovládají bohové, kteří jsou 
odpovědni za chod života i osudy 
lidí. Příběhy známe jako pohádky, 
báchorky, pověsti a zvěsti, které se 
šířily ústním podáním z generace 
na generaci. Sběratelé je sesbírali,  
uspořádali do knih a tím zařadili lido-
vou slovesnost do klenotnice národní 
kultury. 

Vánoce se kdysi slavily jako zimní slu-
novrat, lidé jim přisuzovali magickou 
moc, zvláště Štědrému večeru, kdy 
prý byly všechny nadpřirozené síly 
tak blízko k lidem, že s nimi mohli ko-
munikovat, a prostřednictvím kouzel 
a symbolů odhalovat tajemství života 
i vlastní osudy. Vznikly pověry a zvy-
ky, které se staly tradicí, a přetrvávají 
do dnešních časů.

Stalo se – nestalo. V jiných zemích, 
v jiných kulturách vznikaly mýty o li-
dech stvořenými bohy, kteří byli ob-

dařeni božskými vlastnostmi. Mýtus 
o stvoření člověka bohem se obje-
vuje i v křesťanské věrouce v mýtu 
o zrození Ježíše – syna božího v lůně 
pozemské ženy Marie.  

 Příběh o Marii a Ježíši hluboce za-
kořenil v srdcích věřících a rozšířil se 
po celém křesťanském světě. Vznikla 
legenda, která vypráví o člověku - ka-
zateli, jehož činy a myšlenky směřo-
valy k pozvednutí lidské důstojnosti. 
Byly založeny na milosrdenství, od-
puštění a nové zvěsti o lásce k Bohu 
a bližnímu. Ukázaly lidem přívětivější 
tvář Boha a dodaly víru v novou di-
menzi života.  Dnes se slaví Vánoce 
v symbióze pohanských zvyků i křes-
ťanských tradic. 

O Vánocích slavíme Den narození 
Páně. Je to den, kdy vzdáváme úctu 
největšímu zázraku přírody, kterým je 
zrození člověka. Úctu k životu, který 
je tím největším pokladem. Vede nás 
k moudrosti. A největší pravdou je 
pak smrt, ke které se každým dnem 
přibližujeme. 

Jaká bude naše cesta, to už je na člo-
věku samotném, na jeho možnos-
tech, na jeho snažení a lásce, se kte-
rou přistoupí k životu a lidem. 

Vysoko nad hlavou se nám blýs-
ká obloha plná hvězd a člověk ne-
přestane žasnout nad její krásou. 
Prostřednictvím vědy a výkonných 
technologií jsme se odklonili od bož-
stva a soustředili pohled k materi-
ální a racionální podstatě Vesmíru. 
Svými výkonnými technologiemi se 
astronomové dostali až k hranici po-
znatelného Vesmíru. Vědci dokáza-
li, že jsme v současné době poznali 
jen 5 % celého jeho obsahu. Co tvoří 
oněch zbývajících 95 %, které nedají 
vědcům spát?  Nazývají je temnou 
hmotou a temnou energí. Jejich za-
tím nevysvětlitelná podstata vyvolá-
vá spoustu otazníků a nových teorií. 
Cesta k poznání je dlouhá. V daleké 
budoucnosti čeká lidstvo mnoho pře-
kvapení. Co když je všechno jinak?

Slovo závěrem:

Věřte – nevěřte.  Náboženské filoso-
fie všech časů i zemí světa jsou věci, 
které bezesporu patří mezi základní 
vzdělání člověka bez ohledu na to, 
jestli jsme, nebo nejsme věřící. In-
spirovaly umělce, stavitele, malíře, 
sochaře, spisovatele, básníky, hu-
dební skladatele i lidovou tvořivost. 
Díky nim můžeme vnímat krásu a sílu 
příběhů z dávné minulosti. Pro tuto 
chvíli nadcházejících svátků si však 
ponechejme mytologii a duchovní 
hodnoty jako odkaz dávných věků. 
Přemýšlejme, jak připravit dětem zá-
žitky nejen v podobě krabic plných 
dárků a jídlem přeplněných stolů. 
Vyprávějme dětem, předložme jim 
knihy, které probouzejí fantazii a od-
věkou touhu lidstva odhalovat tajem-
ství života.  

Mýty vznikaly v dávných dobách, 
svou moudrostí a nadčasovostí přeži-
ly dlouhá staletí, ožívají v naší přítom-
nosti a jsme přesvědčeni, že svým 
odkazem přesáhnou i do daleké bu-
doucnosti.  

Nasypejte si do skleničky vánoční 
pohody jiskřičky víry a naděje z vá-
noční hvězdy a připijte si na krásné 
a šťastné Vánoce, na zdraví a lepší 
zítřky ve světě, který, zdá se, není 
právě přívětivý. 

Buďte blažení a hlavně buďte!!

Výbor KD prostřednictvím zpravo-
daje Pleso posílá mnoho pozdravů 
všem svým členům, přeje hodně 
zdraví a těší se na další setkávání.

 Mgr. Pavla Bublová
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Při vánočním úklidu využívejte sběrné dvory!
Chystáte se na vánoční úklid? Pak 
nezapomeňte na to, že větší předmě-
ty, které se nevejdou do kontejnerů, 
patří do sběrných dvorů společnosti 
OZO Ostrava. Ty jsou otevřeny ne-
ustále, i v období nouzového stavu. 
Nic vás tedy nenutí zakládat vedle 
kontejnerů černé skládky, za které 
hrozí pokuta až 50 tisíc korun! 

Ostravské sběrné dvory přešly 1. lis-
topadu na zimní provozní dobu 

Provozní doba

O státních svátcích jsou všechny 
sběrné dvory uzavřeny!

Sběrné dvory
Provozní doba

listopad - březen

Poruba, Zábřeh, Přívoz, Kunčice, Třebovice PO – NE 8 – 18

Mariánské Hory, Radvanice, Slezská Ostrava, Sta-
rá Bělá

PO – PÁ 10 – 18
SO  8 - 12

Krásné Pole
ST, PÁ 14 – 18

SO 8 – 12

Polanka
ST, PÁ 14 – 18

SO 8 – 12

(více na https://www.ozoostrava.cz/
pro-obcany/ostrava/sberne-dvory). 
Využívat je lze i nadále v plné míře, 
jen je třeba, aby se v nich občané 
chovali odpovědně, dodržovali do-
poručenou vzdálenost, nosili roušky 
a dbali pokynů obsluhy. Ve sběrných 
dvorech mohou obyvatelé Ostravy 
bez omezení odevzdávat také věci 
pro opětovné využití, přestože Reuse 
centrum OZO Ostrava je stejně jako 
jiné obchody zavřeno. Tyto před-
měty budou nabídnuty do prodeje, 
jakmile vládní nařízení umožní opět 
reuse centrum otevřít.

Odpady nepatří na zem vedle popel-
nic v žádném případě. Jak už bylo 
řečeno, ty objemné odpady je tře-
ba odvézt do sběrného dvora. Ved-
le kontejnerů ale nelze pokládat ani 
běžný odpad z domácnosti, a to ani 
v případě, že je popelnice přeplněna. 
V tom případě je třeba počkat na její 
vyvezení, nebo vyhledat nejbližší vol-
nější nádobu.

„Prosíme o pochopení, když popelá-
ři přijíždějí i v méně obvyklou dobu, 
někdy i brzo ráno, nebo naopak poz-
ději. Je to proto, že kvůli koronaviru 
musela být učiněna opatření, aby se 
mezi sebou pracovníci svozu odpadu 
co nejméně potkávali, takže někte-
ré osádky vyjíždějí dříve, jiné zase 
později. Ale i tak svoz stále zvládá-

me v pravidelném režimu, přestože 
covid-19 už zasáhl i do řad popelá-
řů,“ vysvětluje Vladimíra Karasová ze 
společnosti OZO Ostrava a děkuje 

občanům Ostravy za pochopení. 
„Společnost OZO Ostrava je i přes 
nepříznivé okolnosti stále připravena 
poskytovat své služby,“ zdůrazňuje.
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25. ročník Vesnických sportovních her
25. ročník Vesnických sportovních 
her kvůli koronavirové pandemii 
skončil předčasně. Po výpadku jar-
ních disciplín jsme na podzim stihli 
už jen lukostřelbu a cyklistiku. Střelbu 
ze vzduchovky a sálovku jsme museli 
díky nařízení vlády zrušit. Z dvanácti 
plánovaných soutěží se tak uskuteč-
nilo jen šest. Nebude ani závěrečné 
vyhodnocení soutěží na společen-
ském večírku. Doufejme, že příští 
ročník se uskuteční již za normálních 
podmínek.

Šestou a závěrečnou soutěží byla 
cyklistika, kterou se podařilo Ples-
né uspořádat těsně před uzavřením 
všech sportovních soutěží 3. října 
v rámci závodu Plesenská stezka. 
Plesnou reprezentovalo družstvo 
ve složení Jakub Schichel (3. místo), 
Petr Košař (13.), Marek Novák (18.), 
Libor Hrdina (26.). Celkem se zúčast-
nilo 36 závodníků z 11 obcí, nestarto-
val Jistebník. Jednotlivce vyhrál opět 
Viktor Klos z Horní Lhoty, který záro-
veň vyhrál celou Plesenskou stezku 

2020. V obcích zvítězily Klimkovice, 
Plesná po loňském vítězství letos ob-
sadila druhé místo, třetí byla Vřesina.

Umístění obcí v cyklistice:

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

Celkové pořadí obcí v ročníku 
2020 po šesti disciplínách:

1. Klimkovice              62 b.
2. Velká Polom              50 b.
3. Horní Lhota              49 b.
4. Vřesina              46 b.
5. Krásné Pole              45 b.
6. Plesná              41 b.
7. Polanka n.O.              38 b.

8. Zbyslavice              36 b.
9. Čavisov              34 b.
10. Olbramice              29 b.
11. Dobroslavice              22 b.
12. Jistebník              12 b.
Plesnou letos reprezentovalo 18 zá-
vodníků, z toho dvě ženy. Menší po-
čet reprezentantů je dán zrušením 
poloviny sportů, hlavně všech kolek-
tivních.

Čtyřikrát reprezentoval Libor Hrdi-
na, dvakrát Petr Košař a Petr Lan-
ga, jedenkrát Adámek Radim, Baier 
Michal, Brůna Jiří ml., Cihlář David, 
Cihlář René, Corradini Natália, Klos 
Tomáš, Kubín Tomáš, Novák Marek, 
Pařenicová Barbora, Rosypal Dušan, 
Schichel Jakub, Zelníček Daniel, Žák 
Dominik, Žák Mojmír.   

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

 Vladimír Mach     

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – Plesná děkuje 
všem členům a příznivcům za práci a pomoc  v le-
tošním nenormálním roce. Jsme rádi, že i přes ne-
příznivé podmínky se podařilo dobudovat přípojku kanalizace  na hřiště a udržet 
provoz areálu po  celou sezónu. Taktéž se nám podařilo uspořádat dva turnusy 
dětského příměstského tábora, s kterým počítáme i v příštím roce. Termíny a pod-

mínky oznámíme, až nám to situace dovolí.

Prozatím není jisté, zda a kdy uspořádáme tradiční ples.

Děkujeme všem sponzorům, zvláště Městu Ostrava a Městskému obvodu Plesná, 
firmám Hruška, Elvac, Ing. Coufal, Sep systém, Narwall a mnoha dalším příznivcům. 

Přejeme všem pokud možno klidný rok 2021. 
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Krize je šance
Kdyby nám někdo o loňských Váno-
cích řekl, že příští rok nebudou děti 
půl roku chodit do školy, všichni bu-
dou ve vnitřních veřejných prosto-
rách nosit roušky a v kostelích se ne-
budou slavit Velikonoce, asi bychom 
takového člověka poslali k psychiat-
rovi. A přesto se tak stalo. Na něco 
už jsme si zvykli a s překvapením 
poznáváme, že i těžkým věcem se 
dokážeme přizpůsobit. Kdo by na-
příklad před rokem věřil, že si před 
vstupem do obchodu budeme na-
sazovat roušku? Dnes už to děláme 
automaticky. Není to sice příjemné, 
ale nějak to jde.

Už to ale všechno trvá moc dlouho 
a všichni jsme unavení. A do toho se 
někde v našem nitru ozývá strach, 
jaké to bude letos o Vánocích. Váno-
ce jsou v naší kultuře těmi největšími 
svátky. Mnozí si nedokážou předsta-
vit Vánoce bez adventních trhů, kon-
certů, vánočních večírků, nakupování 
dárků, slavnostní večeře na Štědrý 
den, půlnoční bohoslužby v kostele, 
rodinných návštěv během svátečních 
dnů a také bujarých oslav posledního 
dne v roce. Jak to letos ve skutečnos-
ti bude, zatím nikdo neví. Tyto řádky 
píšu v půlce listopadu a jsem sám 
zvědav, jestli například budou letos 
během Vánoc v kostele bohoslužby. 

přinášejí. Položme si otázku, jestli už 
náhodou nejsme spíše otroky urči-
tých zaběhnutých tradic, místo aby-
chom si tyto činnosti užívali. Můžeme 
si vygooglit původní smysl některých 
vánočních obyčejů, které už děláme 
jen ze zvyku a zapřemýšlet nad tím, 
jestli pro nás ještě mají význam, ane-
bo se z nich stal jen prázdný rituál. 

Přeji nám všem hodně síly do těch-
to nelehkých dní. Přeji nám, aby nás 
toto těžké období vybídlo k přemýš-
lení nad tím, co už někdy děláme 
jen ze setrvačnosti a co nás přestalo 
obohacovat. Krize je často těžká, ale 
je to vždy šance něco změnit. Ať se 
nám to všem podaří.

Vzhledem k nejisté situaci Vás nemo-
hu s předstihem informovat o tom, 
jak to bude letos s vánočními boho-
službami v kostele v Plesné. Aktuální 
informace jsou na webových strán-
kách www.farnost-plesna.cz. Po ce-
lou dobu, kdy nejsou bohoslužby 
povoleny, jsou na těchto stránkách 
vždy v neděli a ve svátky k dispozici 
audionahrávky zamyšlení k jednotli-
vým nedělím a svátkům.

PhDr. Pavel Moravec, Ph.D., 
duchovní správce v Ostravě – Plesné 
(do které patří ostravské městské ob-
vody Plesná a Martinov) a obce Dě-
hylov a Dobroslavice

Slovo krize má pro většinu z nás ne-
gativní význam. Krize na první pohled 
evokuje, že je něco špatně – rovno-
váha a funkčnost se proměnila v ne-
stabilitu a problémy. Řecké slovo kri-
sis však můžeme chápat i jako výzvu. 
Krize nás zbavuje jistot a díky tomu 
nás nutí přehodnotit své postoje 
a hodnoty a začít věci dělat jinak. Kri-
ze je tedy příležitost, krize je šance.

Když jsem rok co rok viděl před Vá-
nocemi stále víc přeplněné obcho-
dy a lidi utrácející za dárky stále víc 
peněz, přišlo mi to jako nebezpečně 
se rozjíždějící vlak vstříc návěstidlu, 
na kterém svítí červená. S obavami 
jsem si kladl otázku, kam až to půjde 
a kdy se to zastaví. Nevím, jaké bu-
dou ty letošní Vánoce a všechno, co 
je s nimi spojené. Domnívám se však, 
že ten maličký virus v podobě korony 
nás donutí ten vlak alespoň trochu 
přibrzdit. 

Koronavirová krize, která způsobí, že 
nejspíš nepůjde dělat všechno, nač 
jsme byli zvyklí, je příležitostí přemýš-
let nad tím, co je vlastně podstatou 
věcí, které během Vánoc děláme. 
A možná i něco přehodnotit a změ-
nit. Můžeme přemýšlet nad tím, jaký 
význam pro nás mají adventní kon-
certy, nakupování dárků nebo ro-
dinné oslavy, a co nám tyto činnosti 

Začátkem letošního roku připravovala kulturní komise akce jako každým rokem. Bohužel situace s pandemii nám 
neumožnila žádnou plánovanou akci uskutečnit v tradiční podobě. Naši největší akci Májovou Plesnou jsme ne-
mohli uskutečnit, ale májku šikovní plesenští chlapi postavili. Uspávání broučků se strašidýlky z dýní také dostali 
svou novou podobu.  Šikovné ruce týmu pod vedením Katky Holušové vytvořily krásné dýně z betonu a děti ze 
školky uspaly broučky na zimu. Bohužel někdy se nám stává, že to co by mělo potěšit nás všechny, tak těší jen 
jednoho občana. Na naše nejstarší obyvatelé i ty zrovna v letošním roce narozené také myslíme. Jen co to situace 
dovolí, uspořádáme vítání občánků i setkání seniorů. V podvečer první adventní neděle zazněly koledy z místního 
rozhlasu a ve středu obce se rozsvítil vánoční stromeček.

Kulturní komise Vám přeje krásné prožití vánočních svátku, hodně štěstí,
zdraví a lásky v novém roce 2021

Martina Peterková
      předseda kulturní komise
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Dobrovolnící pomáhají s externí výzdobou

Fakultní nemocnice v Ostravě otevřela 
v září dětské lůžkové oddělení traumato-
logie a chirurgie. S výmalbou tohoto od-
dělení pomáhalo až dvacet dobrovolníků 
pod záštitou nadačního fondu. Jednou 
z nich byla také paní učitelka výtvarné 
výchovy Zuzana Sedláčková (obyvatelka 
Plesné). Se svými studenty z pedagogic-
kého lycea střední odborné školy promě-
nili chodbu tohoto oddělení v podmořský 
svět s korály a zvířaty. V dalších částech 
tohoto oddělení dobrovolníci namalovali 
pohádkové postavy, květiny nebo příjem-
né barevné mandaly.


