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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

rok se s rokem sešel a začíná jedno 
z nejhezčích období roku, ADVENT.

Bohužel, jako minulý rok, nám situa-
ce kolem covid nákazy neumožnila 
uspořádat tradiční oblíbené akce 
včetně rozsvícení vánočního stromu 
se svařákem. Věřte, že nás to upřím-
ně mrzí a  i  docela unavuje. Tyto 
společenské akce není možné ničím 
nahradit ani pomocí různých sociál-

ních sítí. Člověk je tvor společenský 
a  potřebuje se družit. I  proto dou-
fám, že se ve  velmi blízké budouc-
nosti vše v dobré obrátí. 

Dovolte mi, abych Vám alespoň tou-
to cestou sdělil, co se během roku 
událo v Plesné. 

Jak jste si jistě všimli, pořád ještě 
probíhá výstavba kanalizace, která 
se sebou přináší řadu omezení, a to 
nejen v dopravě. Nicméně se poda-
řilo zprovoznit úsek ulice Karla Svo-
body od  křižovatky Vlnitá směrem 
ke  Globusu, kde je nový asfaltový 
povrch a také celá ulice Na Milířích 
na Nové Plesné. Další práce probí-
hají v další části Nové Plesné, na uli-
ci K. Svobody směrem od  centra 
po  ulici Vlnitou. Celkové dokonče-
ní kanalizace by mělo být v  druhé 
polovině roku 2022. Dále pak se 
dokončuje dlouho připravované 
rozšíření křižovatky ulic K. Svobody 
a  Vlnitá, toto by mělo být hotovo 
do konce letošního roku.

Provedli jsme celkovou rekonstrukci 
úřadu včetně vybudování nového 
vstupu do  budovy směrem přímo 
z  parkoviště s  výtahem. Doufáme, 
že se Vám nový vzhled budovy 
a funkčnost líbí a bude dobře slou-
žit svému účelu. 

Pokračovala revitalizace – oprava 
přístupových chodníku na hřbitově. 
Usilujeme o další pokračování v no-
vém roce.

Další práce, které jsou běžnějšího 
charakteru, zde rozepisovat nebu-
du, neboť je lze brát jako automatic-
ké (ořezy, zametací vozy, kontejnery 
na velkoobjemový odpad aj.)

Rád bych zmínil, že o  vzhled a  po-
řádek v  našem obvodě, který není 
úplně malý, se starají naši chlapi 

z  čety pánové Dubovský, Vašata 
a  Otisk a  zaslouží si za  jejich práci 
velké poděkování.

Vážení spoluobčané, dovolte, 
abych touto cestou poděkoval 
všem zaměstnancům úřadu v  čele 
s  tajemnicí paní Ing.  Prokešovou 
za jejich dobrou práci, neboť v této 
době covidové, a  zvláště i  během 
rekonstrukce budovy úřadu plnili 
své povinnosti na velmi dobré úrov-
ni a  stálo je to nemalé úsilí. Dále 
bych rád poděkoval našemu SDH 
Plesná, která výrazně pomohla při 
odstraňování bahna z  centra Ples-
né po  přívalových deštích a  jiných 
výjezdech v rámci požární činnosti. 
Technickou pomoc nám při odstra-
ňování bahna poskytla i společnost, 
která provádí práce na výstavbě ka-
nalizace KR Ostrava, za což jim také 
děkuji.

Jak jste si jistě všimli, i  letos máme 
rozsvícený vánoční strom v  cen-
tru Plesné, i  zde musím poděko-
vat za  bezplatné zapůjčení louky 
na umístění stromu manželům Tryt-
kovým a také děkuji fa Homola a.s. 
za  technickou pomoc při dovozu 
a  samotném postavení vánočního 
stromu. O  výzdobu stromu se po-
starala paní Martina Peterková s pa-
nem Petříkem, i Vám děkuji.

Na závěr bych všem rád popřál krás-
né a  ničím nerušené svátky vánoč-
ní a do nového roku hodně zdraví, 
lásky, štěstí a rodinné pohody, ať se 
Vám splní vaše tužby a  sny. Buďte 
přívětiví, tolerantní a přejícní nejen 
ke své rodině, ale i ke svým souse-
dům, neboť tyto vlastnosti jsou vel-
mi důležité pro kvalitní a  příjemné 
bydlení v Plesné.

Pavel Hrbáč
  starosta MOB Plesná
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Vážení plesenští spoluobčané, rok nám opět uběhl, tak mi dovolte, abych 
Vám a Vašim blízkým popřál šťastné a veselé Vánoce. Vše nejlepší do nové-
ho roku 2022, 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 neparkovat na  chodnících 
a komunikacích, zejména při sněžení a ledovce. A umožnit tak průjezd po-
sypových a  odklízecích vozů, které mnohdy nemůžou projet kolem takto 
nevhodně zapakovaného vozidla.   

 Roman Rajský, místostarosta

Provoz úřadu MĚSTSKÉHO OBVODU Plesná 
v době vánočních svátků

čtvrtek 23.12.2021 uzavřeno  

pátek 24.12.2021 uzavřeno (Štědrý den)

pondělí 27.12.2021
otevřeno od 8:00 do 11.30 hodin a od 12:30 
do 17:00 hodin

úterý 28.12.2021 uzavřeno

středa 29.12.2021 
otevřeno od 8:00 do 11.30 hodin a od 12:30 
do 17:00 hodin

čtvrtek 30.12.2021 uzavřeno

pátek 31.12.2021 uzavřeno (Silvestr)

Místní rozhlas 
Občané, kteří mají zájem o hláše-
ní rozhlasu prostřednictvím SMS 
zprávy či e-mailem, nahlásí svá te-
lefonní čísla, případně e-mailovou 
adresu, na Úřad městského obvo-
du Plesná, pracovnici Bc. Kateřině 
Mižákové, DiS. 
(kmizakova@plesna.ostrava.cz, tel.: 
702 137 288 nebo 599 427 108)

Zasedání zastupitelstva městského obvodu Plesná

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná srdečně zve všechny občany 
na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plesná, které se uskuteč-
ní ve středu 22.12.2021 v 17:30 hodin v zasedací místnosti budovy 
Úřadu městského obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, Ostrava – 
Plesná.

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

a chodnících!

Volby do Poslanecké sněmovny v okrese Ostrava-město a v Plesné 2021
Ohlédněme se, jak proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v našem obvodě, které se uskutečnily 
ve dnech 8. a 9. října 2021. Vzhledem k počtu obyvatel je dostačující jedná okrsková volební komise, která v tomto 
roce měla sedm členů a zapisovatele. Starosta obvodu jmenoval zapisovatele a tři členy komise, zbylé čtyři obsadili 
občané, jež navrhli politické strany.

Volební účast

V okrese Ostrava-město byla účast 
58,40 % občanů. Pod tento okres 
spadá 23 městských obvodů a Vra-
timov. Nejvyšší volební účast byla 
v  obvodu Stará Bělá, a  to 76,83 %. 
Hned na  druhé pozici se umístil 
náš obvod s  účastí 75,29 % obča-
nů. Pouze tyto dva obvody dosáhly 
tříčtvrtinové účasti voličů. Následo-
valy obvody Nová Bělá (74,04), Pro-
skovice (73,39), Krásné Pole (72,58), 
Hošťálkovice (72,15), Třebovice 

(72,10), Lhotka (70,70), Pustkovec 
(70,50) a  Martinov (70,38). Ostatní 
obvody měly účast pod 70 % účastí. 
Z těchto dat je zřejmé, že vyšší účast 
byla zejména v  obvodech s  nižším 
počtem obyvatel, když nejvyšší po-
čet voličů byl ve  Staré Bělé 3.238 
osob.

Na zcela opačném konci nalezneme 
Vítkovice s  účastí pouhých 38,39 % 
voličů. Těsně nad poloviční účastí 
voličů v  rozmezí 52–55 % nalezne-
me především větší obvody jako 

jsou Ostrava-Jih, Moravská Ostra-
va, Slezská Ostrava nebo Mariánské 
Hory. Z  menších obvodů měla po-
dobně nižší účast pouze Nová Ves 
s 58 % účastí.

V Plesné voliči byli jako vždy aktiv-
nější především v první den voleb, 
kdy odvolila polovina oprávněných 
voličů. Až na zcela ojedinělé výjim-
ky byli voliči zodpovědní a  užívali 
při volbách ochranné prostředky 
na dýchací cesty.
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Výsledky voleb

V  okrese Ostrava-město vyhrálo 
s  49.600 hlasy a  ziskem 33,62 % 
hnutí ANO. Na druhé pozici se umís-
tilo uskupení SPOLU s  30.988 hla-
sy (21%) a  třetí bylo hnutí PIRSTAN 
s  18.350 hlasy (12,44%), které však 
bylo těsně následováno stranou 
SPD s 17.687 hlasy (11,99%). Pátou 
pozici obdržel s Přísahou Robert Šla-
chta s 7.318 hlasy (4,96%), šestá byla 
v  těsném závěsu ČSSD, která obdr-
žela 7.171 hlasů (4,86%), sedmá 
KSČM (5.806 hlasů, 3,93%). 

Když se podíváme na  hlasování 
v jednotlivých městských obvodech, 
dojdeme k závěru, že v  třech čtvrti-
nách obvodů zvítězilo hnutí ANO, 
ve zbylých šesti pak uskupení SPO-
LU. Právě jmenované uskupení slavi-
lo úspěch vždy v menších obvodech. 
Jednalo se o Plesnou, Starou a No-
vou Bělou, Pustkovec, Třebovice 

a Krásné Pole. Pouze v jednom měst-
ském obvodě nebyly ANO a SPOLU 
vždy na  prvních dvou nejúspěšněj-
ších místech, a  to když ve  Vítkovi-
cích, kde byla za hnutím ANO druhá 
strana SPD. Na  třetí pozici se v  16 
obvodech umístilo hnutí PIRSTAN, 
ve zbylých šesti obvodech pak stra-
na SPD, která ve Vítkovicích odsunu-
la uskupení SPOLU na  třetí pozici. 
Z těchto dat lze vyčíst, že v Ostravě 
vždy silná levicová politická scéna, 
reprezentovaná ČSSD a KSČM, zcela 
v letošních volbách propadla.

V  samotné Plesné zvítězilo SPOLU 
s 253 hlasy a 28,39%, přičemž druhé 
hnutí ANO zaostalo o pouhých osm 
hlasů (245, 27,59%). Na  třetí pozici 
skončilo hnutí PIRSTAN s  133 hlasy 
(14,92%) následováno SPD, která 
získala 63 hlasů občanů, celkem 
tedy 7,07% všech hlasů voličů Ples-
né. Za zmínku stojí ještě 52 hlasů pro 

ČSSD (5,83%) a  shodný počet 43 
hlasů pro KSČM a Trikolóru (4,82%). 
Robert Šlachta s  Přísahou získal 
na  svou stranu 31 voličů a  strana 
Zelených 11 občanů, zbylá politická 
uskupení měla méně než osm hlasů.

Nejvíce preferenčních hlasů v  Ples-
né dostal současný hejtman Mo-
ravskoslezského kraje Ivo Vondrák, 
když jej zakroužkovalo 29 občanů. 
Následoval lídr SPOLU Zbyněk Stan-
jura s  27 přednostními hlasy, jeho 
spolustranice Zdenka Němčeková 
a kandidát za uskupení PIRSTAN Jan 
Lipner, když oba získali 23 hlasů.

Na závěr lze jen uvést, že nás na pod-
zim následujícího roku čekají volby 
do  zastupitelstev obcí, kde Vy jako 
občané Plesné budete rozhodovat 
o svých zástupcích městského obvo-
du pro další čtyřleté volební období.

O MOŘI ŽIVOTA
Doma v  krbových kamnech zpívají 
polena svou plápolavou písničku 
a  z  hrníčku voní něco pro zahřátí. 
Lucie noci upije, ale dne nepřidá, 
sděluje stará pranostika. Navzdory 
tomu se probouzíme do tmy a tmou 
se vracíme domů. Českou obdobou 
toho jména je totiž Jasněna nebo 
Světluše. Vyjadřuje jas a  světlo blí-
žícího se slunovratu a s ním naději, 
že bude líp.

Adventní neděle postupně přidáva-
jí na kovu – bronzová, stříbrná, zlatá 
a mezi nimi stoupá dárková horeč-
ka. Reklamy nás zvou k  nákupům 
a uposlechnout zdravý rozum je vel-
mi obtížné.

Udělejme si čas a  místo k  pohodě 
v  nepohodovém počasí, uvařme 
si voňavý čaj z  bylinek, který nás 
aspoň na  chvilku odvede od  prás-
kání biče času, nakrojme koláč pís-
niček a koled, už teď si je zabalme 
do  zlatého papíru, abychom byli 
svědci zázraku, že v každém z nás se 

snad pro tuto chvíli nám, nám, na-
rodil se…. Je čas přemýšlet o  tom, 
jak si udělat šťastné Vánoce, čím 
je obohatit, aby v srdcích dětí, pro 
které jsou zvlášť určeny, zůstaly tr-
vale ukotveny vzpomínky na šťastné 
a veselé. 

A tak si Vám všem, milí spoluobča-
né, dovolím s  vůní vanilkových ro-
hlíčků a  jiných dobrot popřát krás-
né Vánoce, šťastný nový rok, pevné 
zdraví a  potěšení i  z  malých drob-
ností, které obdržíte pod stromeč-
kem. Vždyť každá maličkost, možná 
i  zbytečnost je pozdvihováním při 
mši všednosti. Krásnou zbytečnost 
udělal někdo s láskou – víte o vzác-
nějším penízku v pokladničce času?

Manželé Bublovi 
a František Novotný

V každičké vlně radosti i smutky.
Každá je hluboká a žádná přes 
míru.
Lehce v ní plavou tvé zlé i dobré 
skutky,
nežli se rozplynou na pláži vesmí-
ru.
Listopadové povzdechnutí

Milí spoluobčané,

dovolte mi malé ohlédnutí za  do-
bou předvánoční, protože každé 
období roku, tedy i lezavý listopad, 
nabízí polštářek pohody těm, kteří 
o to stojí.

Když končí listopad, za  dveřmi už 
přešlapuje advent, výzdoba obcho-
dů ladí ke  koledám, zakrátko obalí 
podvečery sušenková vůně, neboť 
hospodyňky počítají rozinky, man-
dle, vybírají marmeládu, aby i letos 
předvedly krásně naaranžované 
speciality. Sádky rybářů se plní štěs-
tím zakletým v rybích šupinách, my-
slivci setřásají vlhké klobouky a ma-
líři ladí barvy do  tmavých odstínů. 
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Topná sezóna
Začala nám zima, dny jsou kratší a čím 
dál chladnější a to mimo jiné zname-
ná, že topná sezóna již začala. Co vše 
by měli vlastníci a provozovatelé kotlů 
udělat pro to, aby bylo minimalizová-
no riziko vzniku požáru na  nejmen-
ší možnou míru a  zároveň, aby byly 
splněny zákonné požadavky platné 
v České republice?

Kdy se tedy revize, kontroly a  čiš-
tění spalinových cest musí pro-
vádět a  kdo je může provádět? 
Revize spalinové cesty se provádí: 
před jejím uvedením do provozu, při 
každé stavební úpravě komína, při 
změně druhu paliva připojeného spo-
třebiče, před výměnou nebo novou 
instalací spotřebiče, po  komínovém 
požáru, při vzniku trhlin ve spalinové 
cestě, popř. při podezření na  trhlinu 
ve spalinové cestě. Provádět je může 
držitel živnostenského oprávnění 
v  oboru kominictví, který je zároveň 
revizním technikem komínů, specialis-
tou bezpečnosti práce-revizním tech-
nikem komínových systémů, nebo 
revizním technikem spalinových cest.

Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí 
posouzení bezpečného provozování 
komína, zejména z hlediska jeho po-
žární bezpečnosti a  provozuschop-
nosti, posouzení, zda je zajištěn volný 
a bezpečný přístup ke komínu, k jeho 
vymetacím, čistícím a  kontrolním 
místům a posouzení zajištění požární 

bezpečnosti stavby, zvláště při pro-
stupu spalinové cesty vodorovnými 
a  svislými stavebními konstrukcemi, 
půdním prostorem nebo střechou 
a  vývodů spalin obvodovou stěnou. 
Kontrolu spalinové cesty provádí od-
borně způsobilá osoba, kterou je dr-
žitel živnostenského oprávnění v obo-
ru kominictví. 

Čištění spalinových cest a  spotře-
bičů paliv se rozumí čistící práce, 
zejména se zaměřením na  odstraňo-
vání pevných usazenin ve  spalinové 
cestě a  na  lapači jisker a  na  vybírání 
pevných znečisťujících částí nahro-
maděných v  neúčinné výšce komí-
nového průchodu nebo kondenzátů 
ze spalinové cesty. Čištění spalinové 
cesty provádí odborně způsobilá 
osoba, kterou je držitel živnosten-
ského oprávnění v oboru kominictví. 
Čištění spalinové cesty sloužící pro 
odtah spalin od spotřebiče na pevná 
paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW 
je možné provádět svépomocí. 

Provedení kontroly, čištění a  revi-
ze spalinové cesty se dokladuje pí-
semnou zprávou o  této kontrole, 
čištění a  revizi spalinové cesty. Tyto 
doklady doporučujeme uchová-
vat po  dobu minimálně 3 let a  jsou 
důležité nejen pro uplatnění pří-
padných nároků vůči pojišťovnám. 
Závěrem bych rád připomněl pár zá-
kladních zásad při užívání tepelných 
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat 
návod výrobce ke  konkrétnímu spo-
třebiči. Spalovat lze pouze takové 

palivo, pro které je konkrétní spo-
třebič určen. Při užívání spotřebi-
čů na  tuhá paliva používejte suché 
palivo, zabrání se tím nedokona-
lému spalování a  vzniku nadměr-
ných usazenin ve  spalinové cestě. 
Samozřejmostí by mělo být dodr-
žování bezpečné vzdálenosti od  te-
pelných spotřebičů. Bezpečnou 
vzdálenost je nutné rovněž dodržo-
vat při ukládání hořlavých látek u ko-
mínového tělesa např. při ukládání 
hořlavých látek na  půdách. V  tomto 
případě se obecně považuje za  bez-
pečné umístění hořlavých látek 
ve vzdálenosti nejméně 1 m od vněj-
šího povrchu komínového tělesa. 
 V případě vzniku požáru sazí v komí-
ně jednejte v klidu, s rozvahou a bez 
paniky. Ihned volejte hasiče na tísňo-
vou linku 150, případně 112. Požár 
v komíně nikdy nehaste vodou. Komín 
by mohl popraskat nebo by dokonce 
mohlo dojít k  výbuchu. Do  příjezdu 
hasičů je možné zkusit hasit plameny 
vhazováním suchého písku vymetací-
mi dvířky nebo ze střechy do komína. 
Místo písku lze použít i hasicí přístroj 
sněhový nebo práškový. Pokud je 
to možné, omezte přístup vzduchu 
do komína (např. uzavřením vzducho-
vé klapky u  kotle, odstraněním kou-
řovodu a  utěsněním sopouchu třeba 
i starými montérkami). Hasební práce 
však provádějte pouze v  případě, že 
nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo 
života zasahující osoby.

Referent prevence Dedek Vladimír
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Barevný listopad v naší školce

Letošní listopad s  sebou přinesl 
skutečně krásné podzimní poča-
sí se vším všudy. Stromy se oděly 
do  krásných teplých barev, sluníč-
ko často prosvítalo mezi korunami 
stromů a příjemné počasí s mírnými 
teplotami nás přímo vyzývalo k ak-
tivitám na zahradě a v přírodě, kte-
rá se pomalinku chystá k  zimnímu 
spánku. 

ků. Poté se děti rozdělily do  ma-
lých skupinek a  mohly si samy, dle 
vlastní fantazie, vyrobit z  větví, listí 
a  šišek svůj domeček pro broučky. 
Nakonec jsme společnými silami 
připravili náš opravdový domeček 
pro broučky, naše Broukoviště.  
Všechna okénka jsme vyplnili pří-
rodním materiálem z  lesa, všechny 
výklenky a  mezery jsme důkladně 
upěchovali slámou. Na  závěr jsme 
celé dílo zajistili pletivem, ať se nám 
nic z domečku nevysype. A brouko-
viště bylo na světě. To bylo radosti 
z  dobře odvedené práce! A  pro-
tože každý malý brouček je rád, 
když se mu před spaním zazpívá 
ukolébavka, tak i my jsme na závěr 
našim broučkům na školní zahradě 
zazpívali ukolébavku. Dobrou noc, 
broučci. Uvidíme se opět na jaře.

Přejeme všem krásný adventní čas.

Za MŠ Ostrava-Plesná
Bc. Martina Stoklasová, 30. 11. 2021

Je již tradicí, že si s  dětmi každý 
podzim povídáme o  tom, kam ná-
hle zmizí všechna ta malá hmyzí 
drobotina – broučci, slunéčka nebo 
mouchy? Kde přečkají zimu mra-
venci a kde motýli? A můžeme těm-
to drobečkům nějakým způsobem 
pomoci i my lidé? „Co myslíte, milé 
děti, dokážeme broučkům pomoci 
s přezimováním, třeba u nás na za-
hradě?“, zeptaly se paní učitelky 
svých dětí ve třídách i  letos v  listo-
padu. A  tak vznikla akce „Uspávání 
broučků na školní zahradě“. 

Samotnou akci předcházela dů-
sledná příprava. S  dětmi jsme si 
vysvětlili, že některé druhy hmy-
zu odlétají do  teplých krajin, např. 
tažný motýl Monarcha stěhovavý. 
Jiné druhy motýlů, např. Babočka 

paví oko, se rády schovají v lidských 
obydlích – na půdy a chaty, kde se 
nachází příznivé podmínky. A  ti 
ostatní zástupci hmyzí populace se 
rádi schovají a zalezou někam hod-
ně hluboko pod povrch půdy nebo 
do ztrouchnivělého dřeva. A přesně 
pro tyto druhy broučků dokážeme, 
my lidé, připravit malá přezimovací 
obydlí, tzv. Broukoviště. Teoretická 
příprava byla splněna, teď už jen 
převést nápad do praxe. 

S  dětmi jsme se vydali několikrát 
na  výpravu do  lesa, kde jsme na-
sbírali vše, v čem by broučci mohli 
přes zimu bydlet – šišky, ztrouchni-
vělé větve nebo menší části pařezů. 
V naší školce máme z loňského roku 
vyrobený domeček pro broučky. Je 
v něm spousta okýnek a výklenků. 

Uspávání broučků na zahradě jsme 
naplánovali na  18. 11. 2021. Děti 
nejdříve hledaly po  celé zahradě 
ukryté obrázky barevných brouč-
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Něco z historie hřbitova v Plesné (první část)
Kostel a hřbitov jsou tím nejviditelnějším atributem lidského osídlení. Místo posledního spočinutí najdeme jak ve vel-
kých městech, tak v mnohých vesnicích a vesničkách. Je to neklamný znak mnohaleté lidské přítomnosti, vypovídající 
o historii generací před námi. Patří k místům, kde se většina lidských jedinců i v dnešní moderní uspěchané době 
alespoň někdy zastaví a ztiší. Při vzpomínkách na své drahé a přátele si totiž uvědomí pomíjivost lidského bytí.

A náš plesenský hřbitov? 

Snad ani těm nejnovějším obyva-
telům našeho obvodu není třeba 
vysvětlovat, kde se nachází, vždyť 
spolu s  kostelem, farou, úřadem 
a  mateřskou školou tvoří jakousi 
dominantní část Plesné. A dle vyjá-
dření návštěvníků z blízkého i vzdá-
leného okolí patří právem k těm nej-
hezčím. 

Historicky je dáno, že náš hřbitov 
vždy sloužil celé plesenské farnosti. 
K  ní dodnes náleží obce Děhylov, 
Dobroslavice a Martinov, v minulos-
ti to byl i  Pustkovec a  kdysi dávno 
Jilešovice. 

Jak mnozí víme, levá dolní část 
současného hřbitova byla založena 
roku 1850 v prostoru pod spodním 

vodovodem na  příjezdové ces-
tě. Do  tohoto roku se pohřbívalo 
na  starém hřbitově naproti školy 
okolo původního dřevěného koste-
líka ze 13. století. Dnes je zde kap-
lička s  kryptou rytířů Czaderských, 
kteří počátkem 19. století vlastnili 
Dobroslavické panství. Kolem ní byl 
koncem minulého století upraven 
současný parčík. Velikost zřízené-
ho hřbitova za naším 234 let starým 
kostelem sv.Jakuba st. za pár let ne-
stačila, a tak díky rodině Zdrálků byl 
roku 1895 hřbitov rozšířen o  celou 
levou i  pravou horní část na  jejích 
pozemcích. A odtud pocházelo lido-
vé pojmenování „Zdrálkovec“, které 
si možná starší lidé ještě od  svých 
předků pamatují. Nutno uvést, že 
zhruba jedna třetina pravé spodní 
části (dnešních asi třináct řad) byla 

vyhrazena pro pohřbívání dětí. A že 
jich v první polovině 20. stol. neby-
lo málo, se dovídáme v záznamech 
staré dochované hřbitovní knihy. 
Nacházelo se zde 248 dětských hro-
bových míst. Zní to dnes - v  době 
s vyspělou lékařskou péčí - napros-
to neuvěřitelně. Určitě se na  tom 
podílela chudoba, bída a  špatné 
zdravotní podmínky kolem obou 
světových válek. Hodně dětí umíra-
lo brzy po  narození, mnohdy však 
i později např. na tuberkulózu, neš-
tovice, záškrt a jiné tehdy rozšířené 
choroby. A mohli bychom mezi nimi 
najít sourozence dodnes mezi námi 
žijících občanů. Po  druhé světové 
válce se životní podmínky postup-
ně zlepšovaly, byl zaveden systém 
povinného očkování, preventivních 
prohlídek a  užívání antibiotik. Lé-

 Budova staré márnice u vchodu na hřbitov



Zima 2021–22

7

kařská věda obecně zaznamenávala 
stále větší pokroky.

Úmrtnost dětí se postupně snižo-
vala a  vedení obce se v  době 60.-
70. let rozhodlo zrušit dětskou část 
hřbitova. Nastala její rekonstrukce. 
Především plesenští občané si zde 
mohli zajistit velký hrob, zejména 
pak příbuzní pochovaných dětí. 
Mnozí tito však udržovali ještě další 
hrobové místo, a proto se rozhodli 
ostatky exhumovat a  do  něj uložit. 
Jistěže to pro ně nebylo snadné 
a  mnozí se s  touto situací jen stěží 
smiřovali. Ještě letos jsme si mohli 
všimnout zbytku dětského dvoj-
hrobu přímo u  příjezdové cesty, 
kde teprve nedávno nový nájemce 
vybudoval  jednohrob s  číslem 77. 
A  pozorného návštěvníka hřbito-
va může zaujmout i  malý původní 
dětský pomníček u dnes už velkého 
dvojhrobu č.18.

Celou popisovanou situaci je dobré 
dát do souvislosti s tím, co se v dané 
době událo v nedalekém Pustkovci. 
Tam byl hřbitov založen roku 1935 
a  jak se uvádí v  jejich kronice, bylo 
tak vyhověno místním občanům, 
neboť cesta do  Plesné byla daleká 
a žádné příznivé spojení neexistova-
lo. Mít hřbitov ve své obci bylo pro 
tamní obyvatele mnohem pohodl-
nější. Za tímto účelem byl vykoupen 
pozemek o  výměře 50 arů od  vel-
kostatkářky Marie Stone z Třebovic. 
Byla zbudována hřbitovní budova, 
oplocení a  vysázena zeleň s  typic-
kými topoly. Mnozí pustkovští ob-
čané si nechali ze hřbitova v Plesné 
vyzvednout ostatky svých mrtvých 
a pochovat je do nového rodinného 
hrobu v Pustkovci. Tehdy ani ve snu 
nikoho z nich nemohlo napadnout, 
že zhruba po třiceti letech se budou 
jejich s  láskou opečovávané hroby 
likvidovat díky výstavbě sedmého 
obvodu Poruby. Zákaz pohřbívání 
byl úředně vydán dne 25. 11. 1963 
a  následné exhumace hrobů pro-
bíhaly až do  roku 1974. Každý si 
dovedeme představit, co tento 

vskutku necitlivý 
a nepochopitelný 
zásah tehdejších 
mocipánů způso-
bil. Kolik hořkosti 
v  srdci si někteří 
potomci nesou až 
do dnešních dnů.

Z  upraveného 
hřbitova zůstala 
jen zeleň s  vyso-
kými topoly mezi 
ulicemi Jana Šou-
pala a  Podrouž-
kova.  Jak uvádí 
kronikář, byly 
ostatky občanů 
Pustkovce „roz-
sévány“ po jiných 
hřbitovech. Na  nich však je míst 
obecně málo, proto jsou rezervo-
vány pro vlastní občany obcí. Cituji: 
„S  pokorou a  v  roli prosebníků se 
pustkovečtí občané museli ucházet 
o místa posledního odpočinku pro 
své nebožtíky v jiných obcích.“ Ples-
ná se díky historickým souvislostem 
snažila jim co nejvíce vyhovět.  Po-
skytla postupně celkem 45 kopa-
ných hrobů a později i 26 urnových. 
A  tak v  části bývalého dětského 
hřbitova můžeme na pomnících číst 
typicky pustkovecká jména- Prcha-
la, Křikala, Kudela, Rykala, Slováček, 
Žídek, Otisk aj.

Závěrem uvádím, že v  současné 
době se na celkové rozloze 11829m2 
nachází 691 kopaných hrobů, 559 
urnových a 15 epitafních.

Během poslední třetiny minulého 
století a  posledních dvaceti letech 
až dodnes se na  našem hřbitově 
stále něco děje, hřbitov procházel 
a  prochází četnými změnami, ale 
o nich zas někdy příště.

Vážení spoluobčané, nastal čas 
adventu. Je to začátek liturgické-
ho roku, období čtyř neděl před 
25.  prosincem. Pro křesťany je to 
doba radostného očekávání přícho-
du Spasitele. Ale i pro ostatní je to 

čas zamyšlení, zklidnění a těšení se 
na nejkrásnější svátky roku. 

Nabízí se otázka, zda by tento pří-
spěvek neměl raději vyjít v  Plesu 
kolem Dušiček, kdy se hřbitovům 
věnuje větší pozornost. V  tu dobu 
však náš zpravodaj nevychází. 
Na druhé straně ze zkušenosti víme, 
že o Štědrém dnu náš hřbitov opět 
připomíná svátek zesnulých - svá-
tečně vyzdobené hroby, spousta 
rozzářených svíček a jiných světélek 
a mnoho lidí spěchajících za svými 
zesnulými. Po  mnoho let zde bylo 
možno slyšet dopoledne hrát de-
chovou kapelu Weissovanku, která 
též nezapomněla na zemřelé. 

A  jistě mi dají mnozí za  pravdu, že 
v  podvečer se z  části ulice Karla 
Svobody naskytá nádherný pohled 
na místo posledního odpočinku na-
šich drahých. Zároveň se pak v nás 
rozlévá hřejivý pocit, že většina ob-
čanů opět nezapomněla. A  to jistě 
o něčem svědčí. 

Spokojené a pokud možno klidné 
Vánoce všem přeje

    Mgr. Marie Kňurová

  kronikářka Plesné
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Podzimní aktivity našich seniorů

Milí čtenáři, 

krásný barevný podzim postupně 
přechází v  zimu, nastává sychravé 
počasí. Právě dnes 26. 11. napadl 
na  naše domy a  zahrady v  Plesné 
první sníh. V tuto dobu se příjemně 
vzpomíná na nedávné události, kte-
rých jsme měli možnost se zúčastnit 
jako členové Klubu důchodců Ples-
ná přesto, že koronavir stále hrozí.

Autobusový zájezd do  Rýmařo-
va a  okolí se konal 9. 9. Prvním cí-
lem byla návštěva textilky HEDVA 
ČESKÝ BROKÁT v  Rýmařově spolu 
s  externí expozicí Městského mu-
zea Rýmařov. Co pro nás bylo zcela 
netradiční, byli průvodci v  textilce 
a  v  muzeu. Provázeli nás dva herci 
v kostýmech z doby založení textilky 
a  formou dialogu nás seznamovali 
s  historií textilky. Prohlédli jsme si 
provozní halu textilky s historickými 
stroji a stavy včetně moderních tkal-
covských stavů, na kterých se v sou-
časné době tkají textilie k  výrobě 
kravat, šatovek, brokátů a  jiných 
výrobků. Bohužel velké výrobní haly 
se postupem času stávají muzeem. 
Konkurovat čínské textilní produkci 
je nesmírně obtížné, o  čemž svěd-
čí snížení počtu zaměstnanců z pů-
vodního asi jednoho tisíce na  cel-
kový dnešní počet několik desítek 
pracovníků. Součástí prohlídky byla 

i  návštěva podnikové prodejny 
se současnou nabídkou výrobků 
HEDVY ČESKÝ BROKÁT. Po  trochu 
deprimující prohlídce poloprázd-
ných hal HEDVY ČESKÝ BROKÁT 
následovala prohlídka blízké kap-
le v  Lipkách, která je považována 
za perlu severomoravského baroka.  
Průvodce v kapli nás zajímavým způ-
sobem seznámil s historií kaple, ale 
navíc i města Rýmařova.  Poznávání 
a  historie již bylo dost, proto naše 
kroky dále směřovaly k  vyhlášené-
mu hotelu Excelent a  chutnému 
obědu s  ochutnávkou piva. Po  pří-
jemné volné procházce historickým 
jádrem města Rýmařov, které bylo 
v  roce 2003 vyhlášeno městskou 
památkovou zónou, zájezd pokra-

čoval odjezdem do arboreta Makču 
Pikču – Paseky poblíž Šternberka. 

Arboretum se nachází na  úpatí 
Nízkého Jeseníku. Provozovatel 
a  zakladatel arboreta, speciálního 
biotopu, nás informoval o  tom, že 
na  stráni arboreta otočené k  jihu 
je přes 4.000 tisíce druhů trvalek 
a  skalniček z  celého světa, které 
kvetou od dubna do října. Byl krás-
ný ještě letní den, procházeli jsme 
se prosluněnou strání, spíše ob-
rovskou skalkou, občas odpočívali 
na lavičkách a samozřejmě, že jsme 
si některé skalničky a  trvalky dole 
v  obchodě koupili včetně vhod-
né čedičové zeminy z  nedalekého 
lomu na jejich pěstování. Krásný zá-
jezdový den byl ukončen návštěvou 
cukrárny a  restaurace v  Babicích 
u Šternberka.  Zákusek, kávička i ve-
čeře byla všemi seniory s potěšením 
přijata.  Velká pochvala za bezchyb-
nou přípravu a  organizaci zájezdu 
patří paní Jaroslavě Tvrdé.

Výroční členská schůze spolku KD 
Plesná konaná 30. 9. byla spojena 
s  oslavou Dne seniorů. Vzhledem 
ke  kovidové epidemii se jednalo 
o  opožděné konání schůze za  rok 
2020. Výroční členská schůze měla 
obvyklou strukturu, tj. předsedky-
ně paní Jaroslava Tvrdá přednes-
la zprávu o  činnosti za  rok 2020, 
zprávu o  hospodaření paní Vlasta 



Zima 2021–22

9

Laňková a  zprávu revizní komise 
paní Marie Bajgerová. O dění v obci 
Plesná, zejména o  postupu stav-
by kanalizace a  o  uzávěře dopra-
vy, informoval starosta Plesné pan 
Pavel Hrbáč. Jako vždy odpovídal 
na  mnoho konkrétních dotazů čle-
nů KD, děkujeme mu za  vstřícnost 
a péči, kterou nám věnuje. Součástí 
výroční schůze bývá také přání jed-
notlivým jubilantům, kteří se v plné 
svěžesti dožili v roce 2020 „kulatin“ 
či „polokulatin“, viz foto. Samozřej-
mou součástí výroční členské schů-
ze bylo pohoštění, a  navíc členové 
výboru připravili pro každého člena 
KD ke Dni seniorů malý dárek.

Autobusový zájezd členů KD 
do polského Zabelkówa se uskuteč-
nil 14. 10. Cílem zájezdu bylo jako 
v předchozích letech tržiště a nákup 
zejména květin k  blížícímu se Dni 
zesnulých. Aby ženy nemusely při 
příjezdu autobusu do Plesné rychle 
vařit a mohly si také odpočinout, ná-
sledovala cesta do Rohova do Hos-
pody u Komárků a minipivovaru Ro-
han na  vyhlášené vepřové koleno 
polité voňavým výpekem s  hořčicí 
a  křenem včetně kvalitního chleba 
a piva z místního pivovaru. Měkouč-
ké vepřové koleno a  kvalitní pivo 
dokázalo navodit velmi příjemné 
uvolnění všech účastníků. O tom, že 
se všichni cítili velmi dobře, svědčil 
hlasitý sborový zpěv lidových písní.

Beseda členů 
KD s  Policií ČR 
se konala 21. 
10. Dva pří-
slušníci Policie 
ČR, jeden muž 
a jedna žena (viz 
foto), přitažlivou 
formou infor-
movali o  mož-
ných příčinách 
zločinů, které 
jsou páchány 
na  seniorech, 

kteří se obtížně brání a  jsou navíc 
důvěřiví. Vycházeli ze své policejní 
praxe a radili seniorům, jak se bránit 
pachatelům trestných činů a zejmé-
na jak se vyhnout možným krizovým 
situacím. Zajímavá a velmi přínosná 
byla diskuse, ve které přítomní klad-
li dotazy týkající se řešení konkrét-
ních situací z jejich běžného života. 
V závěru besedy členové Policie ČR 
předali jednotlivým přítomným pu-
blikaci „Černá kronika ze soudních 
síní“ a další užitečné drobnosti.

Každým rokem členové KD Plesná 
pomáhají členům Sokola Plesná 
s  podzimním úklidem spadané-
ho listí na  hřišti na  Žižkově, což se 
v tomto roce konalo 17. 11. Brigády 
se zúčastnilo 20 seniorů. Členové 

Sokola Plesná poskytovali v  letoš-
ním roce bezúplatně svou klubovnu 
na  Žižkově k  výborovým schůzím 
KD Plesná a  dalším akcím. Za  tuto 
vstřícnost sokolům v Plesné členové 
KD Plesná velmi děkují. 

Poslední větší akce „Mikulášská be-
seda“ byla plánována na 2. 12. 2012. 
Vzhledem k postupující vlně kovidu 
členové výboru KD Plesná rozhodli 
zrušit tuto velmi očekávanou a hoj-
ně navštěvovanou akci seniorů. Je 
nám upřímně líto, že se uvedená be-
seda neuskuteční. Ochrana zdraví 
všech musí mít přednost před oče-
kávaným příjemným posezením. 

Za  krátkou dobu budou vánoční 
svátky. Jaké budou? Budou ote-
vřeny všechny obchody k  nákupu 
dárků? Bude se konat půlnoční mše 
v kostele? Kdo ví, co nám epidemie 
koronaviru připraví?

Členové výboru KD Plesná přejí 
prostřednictvím Plesa všem svým 
členům i  ostatním občanům naší 
obce pohodové prožití vánočních 
svátků se svými nejbližšími, do roku 
2022 přejí všem pevné zdraví a spo-
kojenost po celý rok 2022.

Ing. PaedDr. Jaromír Mechl, foto 
Ing. Jiří Bubla a Radim Chyla
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První plesenská výstava kostek 
– Svět malých/velkých stavitelů

Třetí víkend v  říjnu patřil zejmé-
na dětem. V  DDM proběhla první 
úspěšná výstava kostek. Tuto akci 
navštívilo i  přes covidová opatře-
ní několik stovek dětí a  dospělých. 
Někteří na výstavu dorazili dokonce 
dvakrát.

První myšlenka udělat výstavu kos-
tek vznikla na konci srpna. Na orga-
nizaci jsme měli tedy necelé 2 měsí-
ce, takže nebylo na co čekat, před 
námi bylo hodně práce a očekávání 
jak to všechno dopadne.

DDM každý týden navštěvují LEGO 
kroužek děti, které nadšeně tvoří 
svět fantazie každou volnou chvíli. 
Proto jsme chtěli udělat něco hlav-
ně pro ně a  zorganizovat víkend 
plný zábavy a  podívané. Na  jedné 
straně stáli opravdoví profesionálo-
vé ve svém oboru, kteří se předsta-
vili s  originálními modely. K  vidění 
byly pirátské lodě, vánoční vesnič-

ky, vlaková stanice, zoo, důl, vel-
kolepý hrad a  další úžasné kousky. 
Druhou skupinou byli nadšení tatín-
kové, kteří představili LEGO modely 
i ze svého dětství a nechyběli hlav-
ně malí stavitelé, pro které jsme při-
pravili diváckou soutěž v  několika 
kategoriích. 

Výherci si odnesli LEGO stavebni-
ce a poukazy do Planetária Ostrava 
pro celou rodinu. Ostatní se mohli 
těšit z  malých dárečků. Díky Ale-

ši Mičanovi, který nám v  průběhu 
organizace dával cenné rady, jsme 
získali k  zapůjčení hromadu LEGO 
kostek od  organizace Kostky.org, 
ze kterých si celý víkend mohli ná-
vštěvníci stavět. A opravdu se bylo 
na co koukat. Do stavění se zapojily 
všechny generace.

Na  akci bylo možné zakoupit také 
malé občerstvení, LEGO figurky 
a bižuterii nebo výrobky z 3D tisku.

Všem organizátorům i vystavovate-
lům moc děkujeme.

Za TJ Sokol Plesná a DDM Plesná
Alice Zelníčková Brůnová 

a Nikola Kubínová
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Ohlédnutí za podzimními aktivitami Sokola
Plesenská stezka

První říjnová sobota patří od nepa-
měti Plesenské stezce. Tato akce se 
koná již neuvěřitelných 44 let. Nej-
prve to byl turistický pochod o dél-
ce 15 km. 

Zhruba o deset let později se k  to-
muto pochodu přidal běžecký zá-
vod a  o  dalších šest let cyklistický 
závod na  horských kolech o  délce 
21 km, který se jezdí dodnes. Patro-
nem Plesenké stezky se stal Mirek 
Hrdina, který se stále závodu účast-
ní nejen jako pořadatel, ale také zá-
vodník. 

Závod je rozdělen do  11 katego-
rií a  nyní je součástí také bajker-
ské amatérské regionální soutěže 
BARS. V  letošním roce naopak ne-
byl závod součástí Vesnických spor-
tovních her, které byly upraveny 
kvůli covidovým opatřením. Závod 
se i tak těší velké účasti a jsme moc 
rádi, že na trase můžeme vidět i pár 
známých plesenských tváří.

Bohužel má tato akce asi i  pár od-
půrců. Při pravidelné kontrole před 
závodem jsme narazili na  překáž-
ku, která byla úmyslně nastraže-
na na  trase v  den závodu. V  úseku 
mezi Dobroslavicemi a Novou Ples-
nou, kde závodníci sjíždějí vysokou 

Brigády
Na podzim proběhly také 2 brigády. 
První na bývalém koupališti, kde se 
pokračuje v úklidu tělesa koupaliště 
a přípravě projektu na jeho využití. 
Druhá v  areálu sportoviště na  Žiž-
kově, kde se hrabalo zejména spa-
dané listí a připravoval areál k zim-

rychlostí lesem, někdo položil vět-
ve přes lesní cestu. Nevím, jestli si 
tento jedinec uvědomuje, že svým 
činem mohl někomu způsobit veli-
ce vážná zranění. Závod jezdí i děti!

Výstava pro děti i dospělé
V říjnu měla premiéru také První plesenská výstava kostek, kterou zorga-
nizoval Sokol spolu s DDM. (viz předchozí stránka)

nímu spánku. Zde nám pravidelně 
pomáhá klub důchodců, za to moc 
děkujeme. Není to jen práce, ale 
také společenská událost.

Co plánujeme
Do konce roku už nás čeká jen tra-
diční vánoční turnaj v badmintonu. 
Pokud nám to covidová opatření 
dovolí, rádi bychom Vás pozvali 
na  tradiční sokolský ples a  dětský 
maškarní karneval 12.–13. února. 
Rezervujte si proto svůj čas stejně 
jako my a s napětím sledujte, jak to 
dopadne.
Připravujeme také pravidelné let-
ní tábory a  další akce. Vše již brzy 
na našich stránkách www.sokolples-
na.cz a facebooku.
Na  závěr bych ráda poděkova-
la všem aktivním členům Sokola 
za spolupráci a čas strávený při ko-
nání všech akcí a  péči o  společný 
majetek Sokola. Bez vás by to nešlo, 
milé sestry a bratři).

Za TJ Sokol Plesná
Alice Zelníčková Brůnová
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Vesnické sportovní hry 2020–2021

25. ročník Vesnických sportovních 
her musel být kvůli Covidu rozložen 
do  dvou roků. Loni se uskutečnilo 
šest soutěží: slalom na  lyžích, pla-
vání, přespolní běh, nohejbal, lu-
kostřelba a  končili jsme zkraje října 
cyklistikou. Výsledky byly uvedeny 
v loňských číslech Plesa.
Poté soutěž musela být na dlouhou 
dobu přerušena a mohli jsme pokra-
čovat až letos v září taktéž šesti sou-
těžemi: volejbalem, stolním tenisem, 
badmintonem, střelbou ze vzdu-
chovky, dráhovými kuželkami a  sá-
lovou kopanou. Výsledky volejbalu 
jsem uvedl v minulém čísle Plesa.
Osmou soutěží byl stolní tenis. Naše 
družstvo ve složení Petr Synek, Vladi-
mír Pařenica a Markéta Synková ob-
sadilo po  velkém boji čtvrté místo. 
Podle vyjádření účastníků byl letos 
turnaj na velmi vysoké úrovni a prv-
ních šest týmů soupeřilo o  bednu. 
Neúčastnily se Olbramice a  Zbysla-
vice.

Výsledky soutěže obcí ve stolním 
tenise:

1. Vřesina
2. Velká Polom
3. Horní Lhota
4. Plesná
5. Klimkovice
6. Krásné Pole
7. Polanka nad Odrou
8. Čavisov
9. Dobroslavice
10. Jistebník
Devátou soutěží byl badminton po-
řádaný Plesnou. Poprvé od  doby, 
co tento sport je na programu VSH, 
za  Plesnou nehrál Jan Benbenek, 

který změnil bydli-
ště, a  na  výsledku 
to bylo znát. Plesná 
ve  složení Václav 
Benbenek, Radim 
Adámek, Pavel Hr-
báč a Vladimír Mach 
ml. uhrála pěkné tře-
tí místo, na  vítězné 
Olbramice a  druhé 

Klimkovice letos neměla. Neúčastni-
ly se Jistebník, Zbyslavice a Dobro-
slavice.

Výsledky soutěže obcí v badmin-
tonu:

1. Olbramice
2. Klimkovice
3. Plesná
4. Vřesina
5. Polanka nad Odrou
6. Krásné Pole
7. Horní Lhota
8. Velká Polom
9. Čavisov
Desátou soutěží byla střelba ze 
vzduchovky. Plesnou reprezento-
vali Roman Rajský (22. místo, 132 
bodů), Daniel Zelníček (30. místo, 
118 bodů), Jakub Rzepka (32. mís-
to, 113 bodů) a Vladimír Dedek (35. 
místo, 97 bodů). Plesná se umístila 
na  desátém místě. Celkem střílelo 
43 střelců z  11 obcí, neúčastnila se 
Polanka. Soutěž jednotlivců vyhrál 
Marek Josef st. Z Velké Polomi s ná-
střelem 166 bodů.

Výsledky soutěže obcí ve  vzdu-
chovce:

1. Velká Polom
2. Vřesina
3. Krásné Pole
4. Horní Lhota
5. Klimkovice
6. Čavisov
7. Dobroslavice
8. Jistebník
9. Olbramice
10. Plesná
11. Zbyslavice
Jedenáctou soutěží byly dráhové 
kuželky v  kuželně Sarezy v  Porubě. 

Účastnilo se všech 12 obcí, v  jed-
notlivcích zvítězil Karel Ridl z  vítěz-
ných Dobroslavic s  výsledkem 170 
kuželek. Celkem házelo 46 hráčů. 
Plesnou reprezentovali Petr Laňka 
(18. místo, 130), Vladimír Dedek (13. 
místo, 123), Pavel Novák (27. místo, 
116) a Vladimír Mach st. (38. místo, 
96). Plesná skončila na 9. místě.

Výsledky soutěže obcí v  dráho-
vých kuželkách:

1. Dobroslavice
2. Polanka nad Odrou
3. Vřesina
4. Krásné Pole
5. Klimkovice
6. Horní Lhota
7. Olbramice
8. Velká Polom
9. Plesná
10. Čavisov
11. Jistebník
12. Zbyslavice
Závěrečnou dvanáctou soutěží byla 
sálová kopaná opět v  polanecké 
hale. Celkem hrálo osm obcí, zbylé 
čtyři zdecimoval Covid (Dobrosla-
vice, Olbramice, Horní Lhota, Čavi-
sov). Plesná se třemi výhrami a čtyř-
mi remízami skončila na třetím místě 
se stejným počtem bodů jako druhá 
Polanka, ale s horším skóre. Vyhrály 
Klimkovice. Plesnou reprezentova-
lo družstvo ve  složení David Boch-
ňák, David Cihlář, Vojtěch Kuchta, 
Jan Novák, Marek Novák, David 
Rathouský a Marek Vajda. 

Výsledky soutěže obcí v  sálové 
kopané:

1. Klimkovice (16 bodů, 9 : 3)
2. Polanka nad Odrou (13 bodů,
 14 : 5)
3. Plesná (13 bodů, 4 : 0)
4. Jistebník
5. Velká Polom
6. Krásné Pole
7. Zbyslavice
8. Vřesina
V  konečném pořadí po  odpočtu 
dvou nejhorších výsledků Plesnou 
přeskočila Polanka nad Odrou.
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Konečné pořadí obcí 25. roční-
ku VSH po  odpočtu bodů dvou 
nejhorších výsledků (body bez 
odpočtu):

1. Klimkovice      103 (109)
2. Vřesina         96 (101)
3. Krásné Pole           89 (96)
4. Velká Polom           87 (91)
5. Polanka nad Odrou          84 (86)
6. Plesná          81 (87)
7. Horní Lhota           81 (81)
8. Olbramice          60 (60)
9. Čavisov           53 (53)
10. Zbyslavice           45 (45)
11. Dobroslavice         44 (44)
12. Jistebník          38 (38)
Výsledky celého ročníku najdete 
na www.vshry.cz.
Plesnou v  25. ročníku Vesnických 
sportovních her reprezentovalo cel-
kem 39 závodníků, z  toho byly čtyři 
ženy.

Jmenný seznam reprezentantů 
Plesné:

Čtyřikrát se zúčastnil Libor Hrdi-
na, třikrát Radim Adámek, dvakrát 
David Cihlář, Vladimír Dedek, Petr 
Košař, Petr Langa, Vladimír Mach 
ml., Marek Novák, Pavel Novák, Da-
niel Zelníček. Jedenkrát Plesnou 
reprezentovali Michal Baier, Václav 
Benbenek, David Bochňák, Ondřej 
Bochňák, Jiří Brůna ml., René Cih-
lář, Nikola Corradini, Ivo David, Jan 
David, Pavel Hrbáč, Klára Hrbáčová, 
Tomáš Klos, Tomáš Kubín, Vojtěch 
Kuchta, Petr Laňka, Vladimír Mach 
st., Jan Novák, Vladimír Pařenica, 
Barbora Pařenicová, Roman Rajský,-
David Rathouský, Dušan Rosypal, 
Jakub Rzepka, Jakub Schichel, Petr 
Synek, Markéta Synková, Marek Va-
jda, Dominik Žák, Mojmír Žák.
Všem patří poděkování, že se zapoji-
li do reprezentace obce.  

  Vladimír Mach st.

SOKOL PLESNÁ děkuje svým 
členům, příznivcům a spon-
zorům za podporu v činnosti 
a přeje všem hodně úspěchů 

a hlavně zdraví v následujícím 
roce 2022.

Plesy v plesové sezóně 2022

V případě příznivé epidemiologické situace a možnosti dle stávajících 
hygienických opatření plánuje Sokol Plesná uspořádat Sokolský repre-
zentační ples na sobotu 12. února 2022 a Dětský maškarní karneval na 
neděli 13. února 2022 v tělocvičně DDM v Plesné.

KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, HODNĚ ZDRAVÍ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

PŘEJÍ ČLENOVÉ A TRENÉŘI SOKOLA

PF 2022

VÁNOČNÍ TURN   J

TERMÍN:

MÍSTO:

             

ČASOVÝ ROZPIS:

HRACÍ DOBA:

DISCIPLÍNY:

HRACÍ SYSTÉM:

PŘIHLÁŠKY:

CENY:

MÍČE:

STARTOVNÉ:

27. 12. 2021, ZMĚNA TERMÍNU!!!

TĚLOCVIČNA DDM V OSTRAVĚ – PLESNÉ,

UL. KARLA SVOBODY 2%7, OSTRAVA – PLESNÁ

PREZENCE 9:15 – 9:45, LOSOVÁNÍ 9:45

10:00 – 19:00

DVOUHRY MUŽŮ A ŽEN, PODLE POČTU ÚČASTNÍKŮ ČTYŘHRY

ŠVÝCARSKÝ SYSTÉM, PLAYOFF

DO 21. 12. 2021 NA SOKOLPLESNA.CZ/VT

NEBO SMS NA +420 607 750 510.

ZA 1. AŽ %. MÍSTO VĚCNÉ CENY

VLASTNÍ

150,0 KČ, DLE MOŽNOSTI VTIPNÝ DÁREK PRO

KAMARÁDA POD STROMEČEK

KONT�KT

ROZHODCI5BADMINTONPLESNA.CZ

+420 607 750 510

SOKOLPLESNA.CZ/VANOCNITURNA�



Zpravodaj PLESO

14

Jak si užít republiku….
Jsem realista. Je fakt, že někdo můj 
realismus nazývá tvrdým pesimi-
smem. Radost z  toho nemám, ale 
asi mi bylo vrozeno. Počítal jsem 
s  tím, až budu v  zimě dobrovolně-
-povinně sedět doma, že bych chtěl 
mít na  co vzpomínat. Tak jsem se 
podle toho zařídil a udělal si ty teplé 
měsíce podle svých představ. 

Když jsem na  začátku května začal 
pomalu vyjíždět ven, tak jsem si 
řekl: „nemusí toho být moc, hlavně 
ty zážitky”. Nejdříve jsem začal krát-
kou jednodenní cestou do  Zlatých 
Hor, odkud jsem se vydal na Biskup-
skou kupu (890 m n.m.), což je kopec 
s  krásnou kamennou rozhlednou 
na česko-polské hranici. Není to ně-
jak daleko z náměstí ve Zlatých Ho-
rách, asi 3 km, ale musím přiznat, že 
jsem se pěkně zapotil, asi tím, že to 
byl po delší době první výšlap. Ces-
tou a  nahoře jsem potkal pár lidí, 
žádné davy a výhled na Zlaté Hory 
a okolní krajinu stál za to, první po-
dobný po několika měsících. Cesta 
dále směr Jindřichov ve Slezsku byla 
sice výrazně delší, ale vedla z kopce 
nebo po rovince, takže pohodička. 
Po  několika měsících „doma“ jsem 
byl konečně v tom správném rozpo-
ložení.

tráku, jednomu z  nejkrásnějších 
větrných mlýnů v  Čechách. Stavba 
holandského typu má kuželovitou 
střechu s vikýři a tvoří nepřehlédnu-
telnou krajinnou dominantu. Mlýn 
zatím není přístupný veřejnosti, tak-
že jsem okukoval jen z venku. Pokra-
čování túry bylo do železniční stani-
ce Sudoměř u Mladé Boleslavi, kde 
je Muzeum železniční historie a dále 
do  Skalska, nejprve na  místní pů-
vodně barokní zámek ze 17. století, 
který byl později přestavěn do no-
vorenesanční podoby. Posledním 
cílem bylo Parostrojní muzeum a za-
hradní železnice (jak jinak u mě J).

Poté následoval přejezd do  Sla-
vonic, kde jsem prohlédl město 
a  zhlédl místní městské opevnění 
ze 14.  století, tvořené několika do-
chovanými bránami a prošel Křížo-
vou cestou ke  Kostelu Božího Těla 
a  svatého Ducha, který byl posta-
ven jako katolický, poté jistou dobu 
složil protestantům a  zase se vrátil 
zpět ke  katolíkům. Další den jsem 
jel soukromě-pracovně do  Jihla-
vy a  vrátil se na  svůj druhý nocleh 
zpět. Následující kroky mě zavedly 
do  Brna na  3 noci za  kamarádem 
na  chatu, kousek nad Brněnskou 
přehradou tzv. „Pryglem“. Zde to 
bylo spíše o  odpočinku těla, než 
poznávání města, kde už jsem byl 
mnohokrát. Na přehradu na loď, za 
koupáním a do ZOO jsme (i s jeho 
juniorem) samozřejmě zašli. 

Po několika menších výjezdech ná-
sledovala na  začátku července ně-
kolikadenní „stanovačka“ u  lomu 
Šífr ve  Svobodných Heřmanicích, 
kde trávíme tu dobu již tradičně 

s  kamarády. Je to bývalý břidlico-
vý lom s neuvěřitelně čistou vodou 
a hloubkou, kterou oceňují zejména 
potápěči, kterých je vždy dost. Je to 
místo, které doporučím každému, 
komu nejde primárně o komfort, ale 
touží po přírodě. O detailech naše-
ho chlapského pobytu psát asi ne-
budu, bylo by to dost stereotypní. J   

No a pak už jsem vyrazil na svou hlav-
ní letní výpravu. Nejprve do Bakova 
nad Jizerou. Hned první den po pří-
jezdu jsem se šel podívat na zříceni-
nu zámku Zvířetice. Původně se jed-
nalo o gotický hrad, který byl časem 
přestavěn na  renesanční zámek. 
Od  roku 1967 se jedná o  kulturní 
památku. Z přístupné věže je hezký 
pohled do okolí, který umocňovalo 
nasvícení sluncem. Pod kopcem je 
„Muzeum mini-železnice Podhradí“, 
což je pro mě velmi zajímavé místo. 
Další den jsem vyrazil do Kopidlna, 
kde jsem navštívil místní zámek, kde 
dnes sídlí Střední zahradnická škola 
a v jehož parku je zajímavý historic-
ký palmový skleník, který byl do-
končen v  roce 1894. Celá ta flóra, 
která je v  něm k  vidění, rozhodně 
stojí za  to a  popisky, oč se jedná, 
mohou velmi udivovat. Příští ráno 
jsem se vydal do Vrátna (u Mšena), 
odkud jsem šel k Vrátenskému Vě- Nu a  pak jsem zase pokračoval 

v  dalším poznávání. Po  přejezdu 
do Moravské Třebové na ubytování, 
jsem hned vyrazil na rozhlednu Pas-
týřka. Je vysoká 27 metrů, má dře-
věnou konstrukci a  vnitřní ocelové 
vřetenové schodiště. Umožní vám 
překrásné výhledy na  Moravskou 
Třebovou a  její okolí, nabídne vám 

Biskupská kupa

Zvířetice

Vrátno

Brněnská přehrada
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jako na dlani krajinu Orlických hor, 
Jeseníky, Kralický Sněžník a  další. 
Bylo krásné letní počasí, ale když 
jsem vyšel nad stromy, začal fou-
kat skutečně silný vítr. Prý to tak je 
po většinu roku. Až jsem se trochu 
bál. Ale stálo to za to. Pak jsem se-
šel do  města prohlédnout místní 
zámek , který patří k nejvýznamněj-
ším renesančním památkám u  nás. 
Na  konci 15. století se zde vůbec 
poprvé v  českých zemích objevily 
tehdy moderní renesanční prvky 
a na začátku 17. století vznikla tři poz- 
dně renesanční křídla podle plánů 
italských stavitelů. Krásný.

nosti. Poté jsem pokračoval do Stře-
dokluk, odkud jsem se vracel zpět 
do  Neratovic. Ten den pěkných 
20 km v  nohách. Následující ráno 
jsem vyrážel do  Brandýsa nad La-
bem a pak Staré Boleslavi. Jak jistě 
víte, jedná se o nejstarší poutní mís-
to v českých zemích spojené se sva-
továclavskou tradicí i  mariánským 
kultem. Navštívil jsem asi všechna 
významná místa, opět jsem měl tro-
chu smůlu, neboť i v Bazilice svaté-
ho Václava probíhala rekonstrukce 
a byla uzavřena. Ale zajímavých his-
torických míst je tam i tak skutečně 
dost. Cestou zpět jsem ještě zajel 
do Všetat a šel se podívat na rodný 
dům Jana Palacha, který dnes slouží 
jako jeho památník. Do  třetice tro-
chu smůly, dovnitř jsem nemohl, 
bylo mimořádně zavřeno.

Jakuba Ryby, jehož nejslavnější, do-
dnes nejhranější a  nejpopulárnější 
skladbou pro vánoční období je 
Česká mše vánoční.

Závěrem svých červencových tou-
lek jsme přejeli ne úplně nejkratší 
cestou J do Úštěku. Zde jsme kouk-
li na  dnešní i  staré (původní název 
Horní) nádraží a železniční archiválie 
a šli se ubytovat. Poslední den jsme 
se vydali pěšky po bývalé železnič-
ní tratí Úštěk – Velké Březno, které 
místní spolek nadšenců pomalu 
vrací život. Zastavili jsme se v Leví-
ně, kde se natáčel film „Páni kluci“, 
a  kde lze kromě nádraží, které je 
dnes v soukromém vlastnictví, vidět 
i zříceninu hradu Levín se zachova-
lou zvonicí. Pak jsme došli do Loveč-
kovic, kde mají na nádraží muzeum 
historie místní dráhy. Vlakem se tam 
zatím dojet nedá ani z jedné strany, 
ale ve výhledu dvou let od Zubrnice 
snad ano. Nakonec jsme právě do-
šli do zmíněné Zubrnice, (část cesty 
od Lovečkovic již po nové trati), kde 
probíhaly oslavy místní dráhy se 
zvýšeným železničním provozem, 
než je běžný víkendový standard 
v letní sezóně od Ústí nad Labem. 
Zde je také muzeum místní dráhy se 
zajímavými železničními archiválie-
mi. Zde jsme měli poslední nocleh. 
Ráno jsme ještě prohlédli místní 
Muzeum v přírodě – Skanzen a  lo-
kalitu kolem bývalých mlýnů. A poté 
již následovala cesta domů.

Jelikož jsem toho měl ještě v plánu 
hodně a zrealizováno nebylo vše, 
pokračování snad příště.

Přeji Vám pevné zdraví, příjemné 
prožití svátků a  rok 2022 už snad 
více normální.

Jan Kotala

Další den následoval přejezd na  tři 
noci do  Neratovic, odkud jsem vy-
rážel do  okolí. První cesta byla asi 
tou nejzajímavější na  těchto toul-
kách. Vlakem jsem vyrazil do Podle-
šína a pak mě čekala pěší túra přes 
Brandýsek a Buštěhrad k Památníku 
Lidice. Byl jsem tam prvně. Nejprve 
jsem si celý areál i s přilehlou obno-
venou obcí prošel a  dýchal na  mě 
kus té historie, které byla pro náš 
národ těžká. V  Lidické galerii jsem 
zhlédnul výstavu dětských kreseb 
z celého světa, netýkaly se války, ale 
byly na  téma „robot“. Součástí vý-
stavy byla i bibliografie Karla Čap-
ka, který byl zřejmě prvním, kdo 
to slovo použil (byť jsem četl i  jiné 
názory). V rámci hlavní části památ-
níku jsem navštívil výstavu obrazů, 
plakátů a  dalších písemností k  vál-
ce a  přečetl si o  životech několika 
lidických občanů. Velká část památ-
níku byla, pro mě bohužel, uzavřena 
a  probíhala rekonstrukce. Alespoň 
důvod se tam vydat znovu. Ona zná-
má socha „Sousoší dětí“ je, jak to 
správně říci, místem, které vás nutí 
přemýšlet o životě a jeho spravedl-

Další toulky mě zavedly do  Rožmi-
tálu pod Třemšínem, kde jsem měl 
sraz s  dalším kamarádem. Zajíma-
vým místem je zde zámek, původně 
gotický hrad přestavěný na rene-
sanční zámek, kde se dnes pořádají 
různé kulturní akce. Kousek od  něj 
je Podbrdské muzeum, kde jsme 
viděli zajímavou výstavu tvořenou 
hlavně již historickými zemědělský-
mi nástroji obyvatel a nábytek, kte-
rým se v minulosti domovy vybavo-
valy. Vedle něj je rozhledna, kde je 
výhled hlavně na přilehlý rybník Ku-
chyňka. Šli jsme se podívat i do Sta-
rého Rožmitálu, kde je vícero domů 
opraveno podle původních sta-
vebních plánů. Pěkné. Najdete tam 
i  Cvokařské muzeum (zajímavý ná-
zev, záměrně nebudu vysvětlovat, 
o co jde, kdo chce, určitě si najde) 
a na místním hřbitově je hrob Jana 

Všetaty

Kuchyňka

Lidice
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Předvánoční zamyšlení
Přiznám se, že letošní text se mi 
píše obtížně. Čekají nás už druhé 
Vánoce, během kterých nás budou 
omezovat protiepidemiologická 
opatření, a  můžeme jen doufat, že 
nebudou tak přísná jako loni. Při 
psaní tohoto textu stojím před dile-
matem. Přijde mi zbabělé se téma-
tu pandemie vyhnout - tedy popřát 
všem krásné svátky a  dělat, že se 
vlastně nic vážného neděje - protože 
by to bylo nepravdivé. Vánoce jsou 
nejvíce slaveným svátkem v  naší 
kultuře, a tak se nás všech nutně do-
týká, že plno věcí je jinak, než jsme 
bývali zvyklí. Na druhou stranu psát 
o  realitě pandemie a  povzbuzovat 
k  tomu, že ji společně překonáme, 
by mi přišlo podobně neadekvátní. 
Těch různých zákazů a  omezení už 
máme plné zuby a slova nadšení už 
mohou na leckoho působit jako čer-

vený hadr na  býka. Vyhnu se tedy 
jak frázovitým přáním, tak i laciným 
povzbuzujícím frázím. Představím 
Vám, jak budou letošní Vánoce 
v plesenském kostele vypadat a čím 
jsme se z loňského roku inspirovali.  

Loni se bohoslužby konaly ve velmi 
omezené podobě. Proto byl kostel 
častěji otevřený k individuální mod-
litbě nebo k  prosté návštěvě. Uká-
zalo se, že toho mnoho lidí využilo, 
a  proto bude letos během tří svá-
tečních dnů (24., 25. a 26. 12.) kostel 
v době 14.00 – 15.00 otevřený. 

Místo půlnoční zněly v  době její-
ho pravidelného průběhu v  koste-
le živě zpívané koledy. Mnoho lidí 
v tuto dobu přišlo na chvíli do kos-
tela, poseděli zde a  nasáli vánoční 
atmosféru. Letos snad půlnoční bo-
hoslužba bude moci proběhnout. 

Zároveň však před jejím začátkem 
nabídneme necelou hodinu zpíva-
ných koled. Pokud se tedy nechce-
te účastnit celé bohoslužby, může-
te v době 21.00 – 21.45 do kostela 
přijít a  ztišit se jejich poslechem. 
Ve  22.00 pak bude tradiční boho-
služba.

V neděli 26. 12. po skončení boho-
služby, tedy cca v 9,50, bude v kos-
tele zpívání u jesliček -  pásmo koled 
od dětí, které chodí do náboženství.

Ve čtvrtek 30. 12. v 17.00 se v kos-
tele uskuteční Vánoční koncert ko-
morního smyčcové souboru Colle-
gium Classic z  Uherského Brodu. 
Vystoupí společně se sopranistkou 
Barborou Čechovou. Koncert je po-
řádán městským obvodem Ostrava 
- Plesná. Všichni jste srdečně zváni.

Zde je přehled všech aktivit v našem kostele během vánoc:

Štědrý den 24. 12.
14.00 – 15.00 Kostel otevřený k individuální návštěvě
21.00 – 21.45 Zpěv koled, kostel otevřený k individuální 
návštěvě
22.00 „Půlnoční“ bohoslužba

Boží hod vánoční 25. 12.
9.00 Bohoslužba (kázání zaměřené pro děti)
14.00 – 15.00 Kostel otevřený k individuální návštěvě

Svaté rodiny 26. 12.
9.00 Bohoslužba
9.50 Zpívání u jesliček
14.00 – 15.00 Kostel otevřený k individuální návštěvě

Čtvrtek 30. 12.
17.00 Vánoční koncert souboru Collegium Classic 
a sopranistky Barbory Čechové

Silvestr 31. 12.
15.30 Bohoslužba

Nový rok 1. 1.
9.00 Bohoslužba

Všechny aktivity jsou pochopitelně závislé na platných 
protiepidemiologických opatřeních. Aktuální přehled 
všech aktivit bude k dispozici na webových stránkách 
farnosti www.farnost-plesna.cz. 

Zvu Vás tedy během vánoc k  návštěvě kostela – ať už 
na bohoslužby nebo v době, kdy bude kostel otevřený 
a vy se zde můžete zastavit a nasát kus sváteční atmo-
sféry. 

Jsou věci, které v  životě nemůžeme ovlivnit a  nezbý-
vá, než je přijmout. Pak jsou věci, které ovlivnit může-
me a děláme to. Poslední skupinu tvoří věci, které sice 
ovlivnit můžeme, ale nedochází nám to. Přítomnost 
pandemie v této době úplně ovlivnit nemůžeme. Mno-
ho věcí děláme proto, aby nám bylo lépe. Kéž bychom 
dokázali vidět i ty věci, které ovlivnit můžeme, ale moc 
si jich zatím nevšímáme. 

PhDr. Pavel Moravec, PhD, farář v Ostravě - Plesné

Spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce hod-
ně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přejí 
zaměstnanci ÚMOb Plesná.

K přání se připojují i členové redakční rady Plesa.


