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Plesná rozsvítila vánoční strom
V sobotu 26. listopadu bylo deštivo 
a chladno, ale občany Plesné to ni-
jak neodradilo. Konečně se po pan-
demické pauze mohl před našimi 
zraky rozsvítit vánoční stromeček. 
Děti z mateřské školy zazpívaly peč-
livě připravené písně se zimní tema-
tikou a děti z  divadelního kroužku 
při DDM Plesná předvedly pásmo 
vánočních říkanek. O vánočně la-
děný hudební program se postara-
lo žesťové kvinteto Ostrava Brass 
Quintet. V  prostoru před hasičár-
nou proběhl adventní jarmark, kde 
místní spolky či podnikatelé nabíze-
li své výrobky. Již tradičně se rozlé-
val svařák, který voněl široko dale-
ko. V některých rodinách proběhla 
příprava na tuto akci ještě mnohem 
dříve, protože výtvory přihlášené 
do soutěže o nejkrásnější trojroz-

měrný perník braly dech. Vítězkami se stal tým „My“ s  létajícím balónem, 
který nejenže voněl po perníku, ale také svítil do tmy a vyvolával u kolem-
jdoucích obdivné pohledy. Oceněn byl také vlak plný sladkostí a vánoční 
pokojíček. I přes nepřízeň počasí Rozsvícení vánočního stromu naladilo pří-
tomné na adventní čas a blížící se vánoční svátky. 

více foto na další straně
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Pane starosto, nedávno jste byl po-
třetí zvolen Zastupitelstvem měst-
ského obvodu Plesná do  funkce 
starosty. Dokázal byste v  krátkos-
ti zhodnotit předchozích osm let 
ve funkci? 

Dovolte, abych v  prvé řadě podě-
koval všem voličům za  projevenou 
důvěru. Velmi si toho vážím a  tato 
důvěra je pro mě velmi zavazující. 

Sousedské rozhovory…
Milí spoluobčané,

připravili jsme pro vás novou pravidelnou rubriku, v nímž vám zprostředkujeme rozhovory s plesenskými občany, 
našimi sousedy, kteří jsou se společenským životem u nás různými způsoby spojeni. V prvním rozhovoru vám při-
nášíme slova pana starosty Pavla Hrbáče. A na koho se můžete těšit v příštím vydání? O své práci kronikářky se 
rozpovídá paní Marie Kňurová.

redakční rada

…tentokrát s Pavlem Hrbáčem, starostou Plesné
Shrnout osm let do pár vět je velmi 
obtížné. Co z mého pohledu pova-
žuji za podstatné je to, že se poda-
řilo mnoho věcí, které zlepšují náš 
život v Plesné.
Můžu například uvést oblast kultu-
ry, bezpečnost provozu, ale i  tech-
nické vybavení naší čety. Pokud 
bych měl být konkrétní, tak v kultu-
ře jsme změnili celý koncept Májové 
Plesné, přidali jsme například akci 

Gulášfest, vystoupení kapel atd. 
A hlavně jsme ve větší míře do ko-
nání této akce zapojili naše spol-
ky. Dále jsme zavedli, myslím si, že 
mohu říci, novou tradici „Rozsvícení 
vánočního stromu“. Další z výčtu ob-
líbených akcí je například Uspávání 
broučků. U  kultury je třeba říci, že 
velkou práci odváděla kulturní ko-
mise v čele s Martinou Peterkovou, 
za což jim patří velké poděkování. 

Adventní jarmark

Perníkový vlak

Vítězky peníkové soutěže Perníkový létající balón

Perníkový vánoční pokojíček Vystoupení mateřské školy
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Co se týče bezpečnosti dopravy, 
tak tato oblast je velice složitá a vše 
v  této problematice trvá na  můj 
vkus hrozně dlouho, nicméně se ně-
které věci podařily a každodenně se 
s nimi potkáváme. Například mohu 
uvést akci „Výstavba chodníku 
v úseku od ulice Hrabek“, omezení 
rychlosti po celé Plesné na 40 km/h, 
rozšíření křižovatky ulic Karla Svo-
body a Vlnitá, oprava autobusových 
zastávek a  jejich přístřešků, zinten-
zivnění měření rychlosti pomocí 
PČR a MP. Toto jsou příklady viditel-
né a hmatatelné. V oblasti bezpeč-
nosti dopravy je i práce, která nejde 
vidět, jako je například projektování 
chodníků, i zde máme první vlaštov-
ku, a to na ulici Dobroslavická, kde 
jsme vybudovali chodník v  úseku 
mezi školkou a  úřadem. Dále pak 
vyjednáváme s  městem v  proble-
matice  snížení rychlosti aut pomo-
cí úsekového měření, s krajem pak 
ohledně výstavby přechodu na Žiž-
kově atd.

Je třeba zmínit, že v  Plesné máme 
tři typy komunikací. Ulice Karla 
Svobody, která je celá ve  správě 
města Ostravy a  Plesná nemůže 
sama s  touto komunikací jakkoliv 
nakládat. Další cesta 26. dubna pa-
tří v  celé své délce pro změnu MS 
kraji. I  proto jsem se spojil s  něko-

investovali i  do  vzhledu našeho 
hřbitova. Zde jsme zrekonstruovali 
smuteční síň a  v  několika etapách 
stavíme chodníky mezi hroby. Dále 
jsme kompletně zrekonstruovali 
budovu úřadu a  v  mateřské školce 
jsme vybudovali nové dětské hřiš-
tě včetně moderních dopadových 
ploch. 

Také jsme získali některé pozemky, 
například pozemky kolem bývalého 
lihovaru, kde po ukončení výstavby 
kanalizace můžeme plochu využívat 
k různým účelům pro potřeby naše-
ho obvodu. 

Můžete nyní nastínit Vaše předsta-
vy pro další čtyři roky? 

První a  jasně nejdůležitější jsou již 
několikrát zmiňované chodníky. 
Pokud vše půjde dobře, již v  prv-
ní polovině příštího roku bychom 
chtěli zahájit výstavbu chodníku 
na ulici 26. dubna ve směru od Žiž-
kova do centra. Zde bychom chtěli 
využít plánovanou opravu komuni-
kace a  ušetřit tak nemalé finanční 
prostředky. Je jasné, že chceme 
ve  výstavbě chodníků pokračovat, 
a to i na ulici Karla Svobody směrem 
do centra. 

Dále bychom pak chtěli dotáhnout 
realizaci opravy a  rozšíření plesen-
ského hřiště na  ulici Hrabek. Co 
se týče přechodu na  Žižkově, zde 
bychom chtěli mít v  roce 2023 mi-
nimálně hotový projekt s  jasným 
termínem samotné realizace. Chce-
me naprojektovat opravu šaten pro 
zásahovou jednotku našich dobro-
volných hasičů a zlepšit vzhled stře-
du obce u  hasičárny. Také chceme 
pokračovat v  dobré práci v  oblasti 
kultury a případně i rozšířit akce pro 
děti. 

Zároveň jsou i  plány na  rozšíření 
možností vyžití pro děti v  jiných 
částech Plesné, kde bojujeme s ne-
dostatkem volných ploch, neboť 
vhodné pozemky jsou ve  vlastnic-
tví soukromých osob a podnikatelů 
bez ochoty tyto pozemky prodat. Je 

lika dalšími starosty, abychom tlak 
na  město v  otázce úsekového mě-
ření maximalizovali. Co se týče pře-
chodu na Žižkově, tak tato realizace 
je z  mého pohledu již velmi blíz-
ko. Na  začátku nového roku 2023 
by měly být projekty na  chodníky 
hotovy. Díky tomu bychom chtěli 
využít dotačního programu vypsa-
ného právě na  výstavbu chodníků, 
čímž bychom si zajistili velkou část 
finančních prostředků na samotnou 
realizaci. Všichni se jistě shodneme, 
že výstavba chodníků je již vylože-
ně nezbytná. Na téma bezpečnosti 
v dopravě v Plesné bych mohl psát 
ještě velmi dlouho, nicméně mohu 
zodpovědně říci, že tuto problema-
tiku řešíme velmi intenzivně. Také 
bych rád zdůraznil fakt, že rychlost 
musíme dodržovat všichni a  tím 
zvyšujeme i  samotnou bezpečnost 
na našich komunikacích. 

Přejdu k vybavení naší čety údržby. 
Díky nákupu nové techniky se nám 
během uplynulých let podařilo zvý-
šit efektivitu a  kvalitu práce našich 
chlapů. Koupili jsme například dva 
traktory, nové sekačky, fukary. Jen 
pro zajímavost uvádím, že jeden 
traktor s příslušenstvím stojí bezmá-
la 800 tisíc korun, což pro náš rozpo-
čet není málo. Ještě bych rád zmínil, 
že jsme nemalé finanční prostředky 
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třeba říci, že těchto lokalit je v Ples-
né málo i z důvodu členitosti Plesné. 
V kopci hřiště postavit prostě nejde. 

Dá se tedy říci, že jste v zásadě spo-
kojen s  činností za  dvě předchozí 
funkční období a  máte dostatek 
dalších nápadů k  realizaci. Teď se 
naopak zeptám, zda je něco, u čeho 
cítíte, že se to nepovedlo?

Nemůžu říci, že jsem úplně spoko-
jen, protože když je člověk v  práci 
spokojen, tak to většinou znamená 
určitý útlum v jeho nasazení. Což by 
ve  funkci starosty bylo z mého po-
hledu velmi nežádoucí. Co se týče 
nápadů, těch je mnoho, nicméně 
je musím rozdělit na  reálné, reálné 
v  blízké budoucnosti a  na  nápady, 
které jsou spíše přáními. 

Samozřejmě jsou věci, které se bo-
hužel do dnešního dne nepovedly, 
a  to z  důvodu, že jsou ještě v  roz-
pracovanosti nebo ty, které prostě 
ať už z  pohledu politického nebo 
finančního nejdou uskutečnit. Můžu 
uvést například výkup objektu bý-
valého lihovaru, kdy tato nereali-
zace mě osobně velmi mrzí, neboť 
jsme v  první fázi získali pozemky 
kolem tohoto objektu a právě dru-
há fáze měla být z mého pohledu ta 
jednodušší. Sjednocením pozemků 
do velkého celku by vzniklá plocha 
byla totiž natolik významná, že se 
zde mohlo vystavět a  vybudovat 
opravdu významné zázemí kulturní-
ho a společenského života v Plesné. 
Bohužel, tato má myšlenka a již čás-
tečná realizace získáním pozemků 
(mimo jiné zdarma), byla pro někte-
ré natolik překvapivá, kdy bohužel 
neustáli ten pocit, že na  to nepřišli 
sami a tak, jak je zvykem, se začalo 
opravdu intenzivně a lidově řečeno 
kopat. Bylo to pro mě velmi nepří-
jemné a blíže se k tomuto tématu již 
nebudu vyjadřovat.

Další věc, která se zatím z  mého 
pohledu nepovedla, je na můj vkus 
velmi dlouhá doba, která vede k vý-
stavbě chodníků. Vyprojektovat 

a  získat u  nás stavební povolení je 
někdy až nemožné, nicméně první 
vlaštovka v  podobě chodníku pod 
kostelem už tady je a v příštím roce 
bychom měli pokračovat. 

Co se opravdu nedaří je právě zkrá-
tit lhůty a čas na přípravu jakékoliv 
realizace či výstavby. Na závěr bych 
však rád řekl, že samotná výstavba 
zbylých chodníků se blíží mílovými 
kroky. Co se týče získání bývalé-
ho lihovaru, tak bych rád dodal, že 
ani v  této myšlence se nevzdávám 
a doufám v úspěšný konec.

Děkuji za  tuto odpověď. Lidé 
mnohdy neradi přiznávají, že něco 
nevyšlo podle jejich představ, byť 
to je běžná součást života, takže 
jsem za ni rád. Opusťme téma sta-
rostování, splněných i nesplněných 
plánů a nápadů. Co Vás baví, pokud 
zrovna nemusíte starostovat?

Haha, co mě baví, no toho je oprav-
du hodně (smích), jednoduše mě 
baví život. Ale pokud bych měl vy-
zdvihnout moje top aktivity, tak má 
skoro závislost je cestování na mo-
torce. Pro představu, po  evrop-
ských státech mám nacestováno 
s mými kamarády z Plesné pod naší 
značkou „Motokopaniny Plesná“ 
cca 90 tisíc kilometrů a nejdále jsem 
byl asi v Turecku, ale také například 
v  Moldavsku nebo Albánii, Sicílii. 
Další mé záliby se točí kolem příro-

dy v myslivosti a rybaření. Nesmím 
vynechat svou rodinu, protože bez 
mé ženy a dcer bych nebyl nic. Má 
rodina je můj hlavní životní motor.

Rodina a mototrips, jde to k sobě? 
Pouští Vás asi nerady, předpoklá-
dám, že s  Vámi necestují, nebo se 
pletu? Máte nějaký zážitek z  cest, 
o který byste se s námi podělil?

Na  to se nedá jednoznačně odpo-
vědět, na motorku se vejdou maxi-
málně dva lidé. Takže máte pravdu, 
že úplně to spojit nejde. Nicméně 
pokud to čas dovolí, jezdí se mnou 
i manželka. Byli jsme například v Ru-
munsku. To, že mají strach, je asi při-
rozené. Spíše kdyby obavy neměly, 
tak by asi bylo něco špatně (smích). 
Zážitků mám hodně a je těžké něja-
ký vyzdvihnout.

S manželkou na motorce v Rumun-
sku? Odvážná to žena. Měl  byste 
ještě na  závěr nějaký vzkaz nebo 
snad přání, o které byste se rád po-
dělil s občany Plesné?

Přání máme všichni hodně, ale co 
je nejdůležitější je zdraví. Přeji tedy 
všem pevné zdraví. Přeji všem po-
hodové svátky vánoční a  mnoho 
dobrého do nového roku. A co bych 
si přál já? Ať jsou lidé k sobě ohle-
duplní, vstřícní, bez všudypřítomné 
závisti, zloby a chamtivosti. 

Děkuji za rozhovor.

>JAK<
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Slovo místostarosty

Volby do zastupitelstev obcí v okrese 
Ostrava-město a v Plesné 2022

Vážení spoluobčané, dovolte, abych 
Vám poděkoval za podporu ve vol-
bách, kterou jsem osobně obdržel, 
i  za  naši volební stranu „Volba pro 
naši obec“. Domnívám se, že nová 
rada a zastupitelstvo našeho obvo-
du ve volebním období 2022 – 2026 
budou přínosem pro náš Městský 
obvod Plesná. 
Především doufám, že budeme na-
dále usilovat o  to, aby nebyly zabí-
rány další nové plochy pro výstavbu 
na  úkor kvalitní zemědělské půdy 
a krajiny. Cílem je další nezatěžová-
ní dopravních tepen v našem obvo-
du a  zachování vesnického charak-
teru sídla, pro který je náš městský 
obvod vyhlášený. Je nezpochybni-
telné, že náš městský obvod patří 
mezi tzv. „dobré“ adresy města Os-

travy, a  také je oblíbenou lokalitou 
pro každodenní krátkodobou rekre-
aci obyvatel okolních obvodů. Dále 
považuji za  důležité dbát o  to, aby 
majetek obvodu byl využíván účel-
ně a  hospodárně v  souladu s  jeho 
zájmy a  úkoly vyplývajícími ze zá-
konem vymezené působnosti, jako 
tomu bylo v  předchozím volebním 
období. 
Vzhledem k  tomu, že začíná zim-
ní období, tak bych chtěl požádat 
naše spoluobčany v  celé Plesné, 
aby při sněhové nadílce nebo le-
dovce na  komunikacích parkovali 
svá vozidla v  místech, kde nebu-
dou bránit průjezdu technice zimní 
údržby. Každoročně s tímto míváme 
problém.     

Závěrem bych Vám všem chtěl po-
přát hezké a klidné Vánoce, hodně 
zdraví a štěstí do nového roku 2023.   

    Roman Rajský, místostarosta

Ohlédněme se, jak proběhly volby 
do zastupitelstev obcí v našem ob-
vodě, které se uskutečnily ve dnech 
23. a 24. září 2022. Vzhledem k po-
čtu obyvatel je dostačující jedna 
okrsková volební komise, která 
v  tomto roce měla jedenáct členů 
a  zapisovatelku. Starosta obvodu 
jmenoval zapisovatelku a pět členů 
komise, zbylých šest obsadili obča-
né, jež navrhly politické strany.

Volební účast
V okrese Ostrava-město byla účast 
37,03 % občanů. Pod tento okres 
spadá 23 městských obvodů a  12 
měst a obcí. Nejvyšší volební účast 
byla v našem obvodu v Plesné, a to 
59,34 %. Následovaly početně men-
ší obvody Proskovice, Hošťálkovice, 
Nová Bělá, Stará Bělá, Pustkovec, 
Lhotka, Krásné Pole, Martinov a Po-
lanka nad Odrou. Ve  všech těchto 
obvodech města Ostravy dosáhla 
volební účast nadpoloviční většiny. 
Z menších obvodů měla stejně jako 

u  voleb do  Parlamentu ČR nejnižší 
účast Nová Ves (39,93%).

Přesně opačné to bylo u  velkých 
městských obvodů, kde Ostrava-Jih 
měla pouze 30,58% volební účast, 
následovaná Vítkovicemi (31,42%), 
Porubou (34,82%), Mariánskými Ho-
rami (34,81%) a  Slezskou Ostravou 
(35,86%). 

Výsledky voleb
Do Zastupitelstva města Ostravy se 
nejvíce hlasů dočkalo hnutí ANO 
2011 s  1.315.173 hlasy a  ziskem 
33,97 % a  21 mandáty. Na  druhé 
pozici se umístilo uskupení SPOLU 
s 554.705 hlasy (9 zastupitelů), třetí 
bylo hnutí OSTRAVAK (8 mandátů) 
a  čtvrtá SPD (7 křesel). Ostatní tři 
strany, které získaly mandáty v ost-
ravském zastupitelstvu, obdržely tři 
až čtyři křesla zastupitelů.

V  samotné Plesné zvítězila stra-
na Vše pro Plesnou se ziskem pěti 
mandátů, následovaná hnutím OS-

TRAVAK s třemi zastupiteli. Po dvou 
křeslech v  místním zastupitelstvu 
obdržely tři strany – Volba pro naši 
obec, KDU-ČSL a nezávislí kandidá-
ti a SNK Občané pro Plesnou. ODS 
získala jeden mandát.

Nejvíce preferenčních hlasů v Ples-
né dostal Pavel Hrbáč, předchozí 
a  také současný starosta obvodu, 
který získal 318 hlasů.

Na závěr lze jen uvést, že se dne 26. 
října sešlo nové zastupitelstvo ob-
vodu, které ze svých řad zvolilo Pav-
la Hrbáče opět starostou městské-
ho obvodu, Mgr. Romana Rajského 
místostarostou, a  za  zbylé členy 
rady zvolilo Petra Jeřábka, Petra Pe-
terka a  Ing.  Jana Čecha. Také jme-
novalo předsedy a členy finančního 
a  kontrolního výboru. Dne 9. listo-
padu rada obvodu jmenovala členy 
kulturní a  stavební komise, které 
jsou poradními orgány rady.

Za Úřad městského obvodu Plesná
PhDr. Petr Jančík
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Aktivity seniorů na podzim

Podzim je úžasné roční období, kdy 
se příroda začíná zbarvovat do ne-
skutečného množství barevných 
odstínů. Dny se pomalu krátí a celá 
příroda se chystá na zimní odpoči-
nek. Uvedené neplatí samozřejmě 
pro výbor Klubu důchodců Plesná, 
který připravil pro podzimní dny 
pro své členy celou řadu následují-
cích akcí. 

První akcí byl autobusový zájezd 
do  Litovle a  Uničova, který byl 
uskutečněn na začátku září. V dneš-
ní době není jednoduché takovou 
akci pro členy KD zorganizovat. My-
slíme tím výběr zajímavého a méně 
známého místa, které nebude příliš 
daleko od  domova, nebude tam 
mnoho chození, nebude tam hodně 
schodů a  hlavně zajištění plné ob-
sazenosti autobusu. Organizátorka 
zájezdu paní Jaroslava Tvrdá vše 
připravila opět na výbornou.

Nejdříve jsme zamířili do  Muzea 
v Litovli, kde jsme si prohlíželi ex-
pozice starých řemesel provozo-
vaných ve  městě. Pokračovali jsme 
prohlídkou expozice věnované 
poutavému zápasnickému příběhu 
osobnosti Gustava Frištenského, 
který od mládí vynikal velkou fyzic-
kou silou, a proto se brzy vypraco-
val na jednoho z největších českých 
zápasníků. 

Litovel byla a  je dodnes známa vý-
robou gramofonů. V museu jsme si 
postupně prohlédli velkou expozici 
jednotlivých modelů gramofonů 
od  historických modelů na  kliku 
až po  současné přístroje. Výroba 
gramofonů v Litovli dále pokračuje 
i dnes, na výrobě se podílí přes 300 

zaměstnanců, 95 % výrobků směřu-
je do zahraničí. 

Obě expozice muzea v  Litovli byly 
doprovázeny odborným, ale přes-
to poutavým výkladem průvodců. 
V expozici G. Frištenského prováze-
la dokonce vnučka českého siláka, 
která informovala i o rodinných pro-
blémech.

Pokračovali jsme procházkou na ná-
městí v Litovli. Byla nám nabídnuta 
možnost výstupu na  nejvyšší rad-
niční věž na Moravě. Nabídku přija-
la pouze jedna seniorka. Ostatní se 
zalekli velkého počtu schodů a dali 
přednost venkovnímu posezení 
v cukrárně.

Po  chutném obědě v  restauraci 
na náměstí, včetně ochutnávky zná-
mého litovelského piva, jsme pokra-
čovali prohlídkou moderní expozice 
největší sbírky akordeonů a heligo-
nek ve  střední Evropě. Původně 
soukromá sbírka pana Jiřího Sed-
láčka obsahuje více než 330 nástro-
jů od 40 českých výrobců. Prohlídka 
hudebních nástrojů byla doplněna 
zhlédnutím osobitého videa se sbě-
ratelem i ukázkami jeho hry na jed-
notlivé nástroje. 

Na konci návštěvy Litovle nás auto-
bus dopravil k nejstaršímu používa-
nému mostu na Moravě z roku 1592, 
který je znám pod názvem „Svato-
jánský most“. Sledovali jsme šest 
půlkruhových oblouků kamenného 
mostu, včetně sochy Jana Nepo-
muckého umístěné uprostřed mos-
tu. Byli jsme překvapeni zachova-
lostí mostu, který přečkal všechny 
povodně i války od svého založení.

Po odjezdu z Litovle zaměřil náš au-
tobus do  města Uničov. Navštívili 
jsme originální Muzeum vězeňství 
v  Uničově. Exponáty muzea před-
stavují nejvýznamnější momen-
ty práva na  Uničovsku. Originály 
mučicích nástrojů, okovy a  pouta 
přibližují podobu tehdejšího práv-
ního nazírání. Jak vypadaly vězeň-
ské cely, jsme mohli vidět v prvním 
patře budovy. Škoda, že výklad 
byl velmi obecný, málo zasvěcený 
a stručný. 

Náš autobusový zájezd se konal 
do  dvou poměrně málo známých 
měst na Moravě – Litovle a Uničova. 
Přesto jsme se domů vraceli oboha-
ceni o krásné zážitky z obou měst.

Den seniorů 6. října jsme oslavi-
li výborným jídlem díky našemu 
sponzorovi Globus. Kulturní část 
zajišťoval příspěvek pana Mirosla-
va Wiedermana týkající se historie 
Dne seniorů. Paní Erika Mechlová 
přednesla příspěvek „Kvalita seni-
orského života“, ve kterém věnova-
la pozornost jak mentální stránce, 
tak fyzické stránce seniorů v  době 
stálých ataků plynoucích ze součas-
né inflace a  zdravotních problémů. 
Doporučila způsoby odreagování 
od těchto problémů. 

Druhý autobusový zájezd se usku-
tečnil 13. října. Směřovali jsme již 
tradičně do  polského Zabelkówa. 
Na  známém tržišti jsme porovna-
li ceny masných výrobků, zeleniny 
a  ovoce. Nakupovaly se zejména 
květiny na  ozdobu hrobů našich 
zesnulých. Zájezd končil tradičně 
v Šilheřovicích chutným obědem.

Další akcí v  tomto období byla Be-
seda o  historii Plesné, kterou 
zasvěceně přednesla kronikářka 
obce paní Marie Kňurová. Měli jsme 
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Vždy s tebou zůstává všechno, cos daroval.

Kdo věci v srdci hýčká, ten hýčká jenom zmar.

Když však radost spolu s láskou jsi sparoval,

dar je tvým přítelem a přítel je tvůj dar.

Šťastné a veselé
V dnešním světě se Vánoce staly do velké míry komerč-
ními svátky, které mnohdy válcují tradiční vánoční rituá-
ly a jejich smysl. Proč bychom se jich měli vzdát?
Vánoce vycházejí z prastarých oslav zimního slunovratu. 
Bod, kdy z nejdelší noci se znovu narodí slunce a začí-
ná přibývat světla. Je v tom velká symbolika a naděje, 
kterou prožívali naši předci ještě před křesťanstvím, 
a která se zároveň promítá v křesťanském pojetí Vánoc. 
V období tmy a chladu se upínáme k naději, která nám 
pomáhá zvládnout zimní období. Hýčkejme si vánoční 
rituály, předávejme je dalším generacím jako rodinný 
dar, jako poklad, který je svědectvím, že máme společ-
né kořeny a že naše vztahy přetrvávají v čase.
Syn Boží se nám narodil, zpívá se v koledách a  to libé 
hraní a zpívání se rozléhá krajinou. Pro někoho se to zdá 
být obyčejná písnička, ale lidská duše slyší její posel-
ství. Jednou se ptali Miroslava Horníčka, zda je věřící. 
Odpověděl, že nevěří, ale závidí všem, kteří věřící jsou. 
Ale pro jistotu řekl, že se snaží být slušný. Tak to je jedna 
z definic víry. Jiná zase říká, že Bůh existuje, jen ho lidé 
nehledají. Dělají to z vlastní vůle, neboť jsou přesvědče-
ni, že jeho existence by nedopustila tolik nemocí, válek 
a strádání. Moje teta Olga, nejmladší tatínkova sestra, 
řeholní sestra III. řádu sv. Františka říkala: „Bůh nesli-
boval dny bez bolesti, radost bez utrpení, slunce bez 
deště, ale sliboval sílu na každý den, útěchu uprostřed 
slzí a světlo na cestu. Není důležité, jak se jmenuje tvůj 
anděl. Ty ho jednoduše můžeš nazvat přítelem.“

Udělejme si tichoučko a teploučko
Ty vzpomínky na dětství tančí jako sněhové vločky pod 
lampami času. Svítily a jiskřily jako démanty. Ze sáňko-
vání jsme se vraceli promrzlí, zimní oblečení bylo ne-
valné a sníh se lepil všude a měnil se v drobné mrazivé 
kuličky, které jsme s chutí olizovali. Promočení skrz na-
skrz jsme se vraceli domů, když už se stmívalo. Tatínek 
nám stahoval zmrzlé rukavice, oblečení se sušilo, kde 
se dalo, v lavoru s horkou vodou jsme si vyhřívali nohy. 
Maminka vařila čaj s medem a citronem, tatínek přiložil 
do kamen a my jsme pomalu roztávali. 

možnost sledovat osudy naší obce 
od prvních dochovaných písemných 
zpráv o  Plesné až do  současnosti. 
Výklad byl srozumitelný, kvalitně 
členěný z historického hlediska. Pan 
Miroslav Wiederman doplnil výklad 
paní kronikářky popisem složitých 
podmínek při vyvázání obyvatel 
z nevolnictví.

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 12. listopadu. 

Poslední větší akce „Mikulášská 
beseda“ proběhla 8. prosince. 

Jaromír Mechl, foto Radim Chyla

V době našeho dětství nebyla televize, tak loďka vánoč-
ního času pevně kotvila na rozhlasových vlnách. Nejen 
o  Vánocích, ale celé zimní období byl rozhlasový pří-
stroj člen naší rodiny. Říkali jsme mu zelenooký vypra-
věč. Těšili jsme se na četby na pokračování. Mí rodiče 
rádi drželi „černou hodinku“. Zhaslo se světlo, z kamen 
se ozývalo praskání dřeva a odráželo na stěnách krás-
né světélkování. A my jsme věděli, že bude tichoučko 
a teploučko.
Uvelebili jsme se všichni v kuchyni a hráli jsme stínové 
divadlo. Pomocí rukou nebo nějakých tvarů jsme na stě-
ně kouzlili obrazy. Hádali jsme, co to asi může být? Ob-
jevila se veverka, kočička nebo jiné věci, které dokáže 
stvořit jen dětská fantazie a kreativita. Pak se už koneč-
ně ozval hlas, který vybízel k pozornosti. Nezapomenu-
telný František Filipovský četl z knihy Karla Poláčka Bylo 
nás pět. Jindy to zase byly verneovky – Děti kapitána 
Granta, Tajuplný ostrov a další…
I  když jsme neměli tak širokou nabídku lákadel, jako 
mají děti v dnešní době, dlaň domova byla štědrá lás-
kou, čas voněl pohodou a rozhlas měl vždy mnoho po-
řadů, které k tomu přispěly. A tak vám přeji, abyste se 
naladili na  rozhlasové vlny a  příjemně strávili Vánoce 
a celou zimu.

Až večer odemknete tajemnou snítku jmelí,

až radost zaleskne se v příboru na ryby,

ať vaše oči najdou všechno, co najít chtěly,

ať u stolu jste všichni a nikdo nechybí.

Šťastné Vánoce vám všem.
Mgr. Pavla Bublová a František Novotný.

Karla Svobody 183, Ostrava - Plesná
(budova Hasičské zbrojnice) 

Kosmetika   Pedikúra v Plesné

MK
Martina KlosováMartina Klosová
Tel: +420 725 555 905Tel: +420 725 555 905

Martina Klosová

Podtrhnu vaši přirozenou krásuPodtrhnu vaši přirozenou krásu  
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Ve školce se máme skvěle

Vítáme všechny u  nás v  mateř-
ské škole v  novém školním roce 
2022/2023. Školka je plně obsaze-
na, v  horní třídě máme zapsaných 
28 dětí, dolní třídu navštěvuje 15 
dětí, většinou předškolních.
V  měsíci září jsme se jako každý 
rok zaměřili především na adaptaci 
nových dětí a  byli jsme mile pře-
kvapeni, jak brzy se naši nejmenší 
začali zapojovat do  činností. Spo-
lečně si hrajeme, zpíváme, cvičíme, 
chodíme na procházky a hrajeme si 
na zahradě. Naše malé děti nemají 
problém předvést se i při hraní po-
hádek a také vytvářejí malá umělec-
ká díla při výtvarných činnostech.

v  housenku a  pak v  motýla a  na-
konec sesbíraly všechny broučky 
vytvořené z  plastu, zatančily jim, 
zazpívaly a  popřály dobrou noc. 
Na školní zahradě pak hledaly me-
daile s obrázkem berušky.
Svatý Martin sice na bílém koni ne-
přijel, ale stejně jsme ho přivítali 
malováním obrázků, pohybovými 
a  dramatickými činnostmi a  peče-
ním Martinských rohlíčků.
Těšili jsme se, až se rozsvítí vánoč-
ní strom, kde jsme také vystoupili, 
učíme se vánoční písničky a  v  po-
hodové atmosféře se chystáme 
hezky prožít adventní čas. Děti po-
těšil také Mikuláš (možná i s čertem) 
a před námi je samozřejmě i vánoč-
ní nadílka. 
Přejeme všem, ať si užijí předvánoč-
ní pohodu a do dalšího roku zdraví, 
spokojenost a radost z našich krás-
ných dětí. Ať nám pořád šťastně září 
úsměv malých dětských tváří.
A na závěr několik perliček ze školky 
(jména dětí byla změněna z důvodu 
ochrany osobních údajů):
Vraceli jsme se z  vycházky a  něko-
likrát jsme napomenuli Huga, ať se 
neloudá. Nereagoval na  paní uči-
telky, až se ozvala Simonka : „Paní 

učitelko, já mu to řeknu, vás on ne-
poslouchá, mě poslechne.“ (Je třeba 
dodat, že zmíněné děti už si plánují 
svatbu v plesenské tělocvičně.)
Dívenka Hanička se ptala paní uči-
telky, jak se jmenuje její maminka. 
Paní učitelka odpověděla a  ptala 
se Haničky, jak se jmenuje její ma-
minka. Hanička se zamyslela a řekla: 
„Nevím, ale tatínek jí říká Myšičko.“
Soupeření je mezi chlapci normál-
ní a všechny děti se těší, až půjdou 
„po  obědě“. Tak jsme vyslechli, 
jak se František chlubí, že půjde 
po obědě. Kristiána to zarazilo, ale 
aby triumfoval, prohlásil : „A já spím 
a jdu po obědě!“
„Paní učitelko, Kvído kloktá!“ (koktá)

„Paní učitelko, Aleška kopl míč 
do  nohy!“ (při fotbale na  školní za-
hradě)

Zapsala: Kateřina Čepková

V  říjnu jsme začali chodit do  tě-
locvičny v  DDM, starší děti chodí 
i  do  keramiky a  byly se podívat 
ve škole v Děhylově, aby se sezná-
mily s  tím, jak to ve  škole chodí. 
Pozorovali jsme podzimní přírodu 
v  lese a  sbírali přírodniny na  pod-
zimní tvoření s rodiči. Jedno říjnové 
odpoledne rodiče zůstali ve školce 
s dětmi a vytvořili úžasné podzimní 
skřítky. Akce se povedla a moc dě-
kujeme rodičům za spolupráci a při-
nesené přírodniny.
Začátkem listopadu jsme se vydali 
uspávat broučky. V  parku naproti 
školky děti plnily úkoly, poznávaly 
různé druhy hmyzu, proměnily se 
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Předvánoční zamyšlení
Vánoce jsou krásné svátky spoje-
né s  rozsvícenými světly, koledami 
a sváteční atmosférou. Vánoce však 
mají i  svou stinnou stránku. Každý 
rok si lámu hlavu nad tím, proč je 
v tolika rodinách během Vánoc dus-
no. Jedná se přece o krásné svátky, 
a  přesto se v  tolika rodinách lidé 
hádají, utápějí v  alkoholu nebo se 
v  lepším případě alespoň vzájem-
ně provokují. Za dvacet let, co jsem 
knězem, jsem našel několik mýtů 
souvisejících s Vánocemi, které ono 
napětí mohou způsobovat. A  tak 
bych se chtěl s vámi o tyto mýty po-
dělit.

První mýtus: Musíme si dávat co 
nejvíce dárků a tím si dát najevo, že 
se máme rádi. Tenhle mýtus je sil-
ně ovlivněn reklamou, která na nás 
před Vánocemi útočí. Nemá nic 
společného s  křesťanskou láskou. 
To, že se máme rádi, si nejlépe vy-
jádříme tím, že se jeden na druhého 
můžeme spolehnout a jsme si opo-
ru zvláště ve  chvílích, kdy to jeden 
nebo druhý potřebuje. Dárky jsou 
v  takovém vztahu jakousi „třešnič-
kou na  dortu“. Je fajn, že si jeden 
druhému něco předáme. Avšak 
v  dárcích samotných se podstata 
vzájemné lásky nenachází. 

Druhý mýtus: Musíme se všichni 
k sobě chovat krásně, protože jsou 
Vánoce. Je příjemné, když jsou 
k  sobě lidé ohleduplní. Ale ještě 
nežijeme v  nebi (tam teprve smě-
řujeme), jsme obyčejní pozemští 
smrtelníci, tedy lidé křehcí a  zrani-
telní. A proto nedokážeme být úpl-
ně ke  všem stoprocentně vstřícní. 
Jsou lidé, se kterými si rozumíme, 
těšíme se na setkání s nimi a rádi jim 
během Vánoc předáme své dárky. 
V  životě každého z  nás jsou i  lidé, 
které během roku úplně nevyhle-
dáváme. Vánoce jsou hezkou příle-
žitostí, jak se s nimi potkat a alespoň 
si říci, jak se máme. Zkrátka zůstat 

v  kontaktu. A  pak jsou lidé, které 
jednoduše „nemusíme“ a  důvody 
k tomu mohou být rozmanité – přes 
různé starší křivdy, odlišnost našich 
povah nebo náhledů na svět. Tako-
vé lidi nevyhledáváme ani během 
Vánoc, a není na tom nic nekřesťan-
ského. Než se s někým potkat se sil-
ným sebezáporem, kousat se do rtů 
s obavami, aby člověk nevybouchl, 
případně se uklidňovat alkoholem, 
je lepší si poctivě přiznat, že to mezi 
námi neklape. V  násilném hraní si 
na hezké vztahy, kdy riskujeme ne-
příjemný výbuch, opravdu podstata 
Vánoc není. 

Třetí mýtus: Během Vánoc se musí 
dodržet všechny rituály, na  které 
jsme zvyklí. Jinak to nejsou Vánoce. 
Vánoce jsou v naší kultuře spojené 
s největším množstvím rituálů – pe-
čení cukroví, strojení stromečku, 
večeře s rybou a bramborovým sa-
látem, rozbalování dárků… Každá 
rodina by zde mohla přidat něco 
dalšího. Rituály samy o  sobě jsou 
moc krásné. Jedná se o  určité čin-
nosti, které ve  specifickém  kontex-
tu dostávají nějaký hlubší smysl. 
Vysvětlíme si to na  pečení cukroví. 
Bez onoho hlubšího smyslu jen „pe-
čeme různé malé kousky ze sladké-
ho těsta“. To můžeme klidně udělat 
i během letních prázdnin. Rituálem 
se pečení cukroví stává tehdy, kdy 
je spojeno s  předvánoční atmo-
sférou. Pečeme cukroví, které pak 
nabízíme návštěvám. Vzájemně si 
je ochutnáváme a  srovnáváme. Vy-
tváříme si tím sváteční atmosféru 
(cukroví není každodenní jídlo). Ale 
samotné cukroví Vánoce nevytváří. 
Když někdo trvá na tom, že bez cuk-
roví nejsou Vánoce, a tak jej vyžadu-
je, i  když v  jeho rodině většina lidí 
trpí cukrovkou nebo obezitou, pak 
se rituál pečení cukroví degradoval 
na  prostý ritualismus. To už je jen 
opakovaná činnost, kterou děláme 
téměř automaticky, nerozumíme jí 

a  tím pádem si ji ani neprožijeme. 
Pokud přestaneme vnímat smysl 
jednotlivých rituálů, pak se z  nich 
snadno stane prázdný ritualismus. 
Mějme odvahu opouštět rituály, 
které se už pro nás staly překonané 
a mějme odvahu vytvářet nové, kte-
ré odpovídají naší aktuální rodinné 
situaci.

Čtvrtý mýtus: Během Vánoc musí 
být co nejlepší jídlo. Sváteční jídlo 
patří také mezi rituály. Vyjadřuje se 
jím výjimečnost Vánočních svátků. 
Aktuálně však žijeme v  době, kdy 
na nás útočí inflace a závratné ceny 
energií, a  tak se leckde i  sváteč-
ní stůl bude muset omezit. Mějme 
však na  paměti, že dobré jídlo jen 
dotváří vánoční atmosféru, ale sa-
motné Vánoce to nevytváří. Vánoce 
vytváříme především my sami. 

A  tak nám všem přeji hezké prožití 
vánočních svátků. Přeji nám, aby-
chom nepodlehli mýtu o  nutnosti 
dárků, které zajistí pohodové vzta-
hy. Vztahy vytváříme my sami, dárky 
k  tomu jen mohou napomoci. Přeji 
nám odvahu dívat se na naše mezi-
lidské vztahy pravdivě a realisticky. 
A  pokud vnímáme, že něco nekla-
pe, ale vadí nám to, přeji nám, aby-
chom během vánočního volna měli 
odvahu přemýšlet nad tím, co v tom 
můžeme změnit. Přeji nám odvahu 
naplňovat naše vánoční rituály sku-
tečným obsahem, a  nejen vykoná-
vat to, „co se u nás vždycky dělalo“. 
A také nám přeji odvahu snížit vlast-
ní nároky ohledně vánočního jídla. 
Kéž s tím, co budeme mít, si dokáže-
me vytvořit krásnou atmosféru. 

Vánoční aktivity viz str. 10
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26. ročník Vesnických sportovních her
Před prázdninami se uskutečnila 
sedmá soutěž Vesnických sportov-
ních her, a to 18. 6. v hale v Polan-
ce. Zúčastnilo se šest obcí, nepřijely 
Klimkovice, Horní Lhota, Dobrosla-
vice, Čavisov a Zbyslavice.

Plesná v  sestavě Jan David, Klára 
Hrbáčová, Vladimír Mach ml., Jan 
Pivko, Lubomír Mihálik a David Vy-
mlátil uhrála krásné třetí místo.

Výsledky soutěže obcí ve volejbalu:
1. Krásné Pole
2. Polanka nad Odrou
3. Plesná
4. Olbramice
5. Vřesina
6. Jistebník
Vesnické sportovní hry pokračovaly 
po prázdninové přestávce 3. 9. lu-
kostřelbou. Bohužel Plesné se ne-
podařilo na poslední chvíli sestavit 

družstvo, takže se soutěže zúčast-
nilo 10 obcí. V jednotlivcích zvítězil 
Vladimír Hyžák z Horní Lhoty.

Výsledky soutěže obcí v lukostřelbě:
1. Krásné Pole
2. Horní Lhota
3. Čavisov
4. Vřesina
5. Polanka nad Odrou
6. Dobroslavice
7. Klimkovice
8. Zbyslavice
9. Jistebník
10. Olbramice
Osmou soutěží bylo plavání 24. 9. 
na 100 m volný způsob. Celkem se 
zúčastnilo 33 plavců, neplavaly Zby-
slavice. V  jednotlivcích byl nejrych-
lejší Michal Janda z Polanky s časem 
58,90 s.

Plesnou reprezentovalo družstvo 
Barbora Pařenicová (16. místo, čas 
78,80 s.), Lubomír Mihálik (17. místo, 
čas 81,95 s.) a Libor Hrdina (22. mís-
to, čas 92,90 s.).

Výsledky soutěže obcí v plavání:
1. Krásné Pole
2. Jistebník
3. Klimkovice
4. Dobroslavice
5. Polanka nad Odrou
6. Olbramice
7. Vřesina
8. Plesná
9. Čavisov
10. Horní Lhota
Devátou soutěží byla cyklistika, kte-
rá se jela v rámci závodu Plesenská 
stezka 1. 10. v  Plesné. Celkem se 
závodu zúčastnilo 132 závodníků. 
Soutěž VSH jelo 33 závodníků z 10 
obcí, nezúčastnily se Dobroslavice.

Zde je přehled všech aktivit v našem kostele během Vánoc:

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Ples-
ná zve své členy na členskou 
schůzi sboru, a to v sobotu 
28.1.2023 od 16 hodin do DDM 
Plesná. Srdečně Vás zve výbor.

Štědrý den 24.12.
14,00 – 15,00 Kostel otevřený k indi-
viduální návštěvě

21,00 – 21,45 Zpěv koled, kostel ote-
vřený 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 indi-
viduální návštěvě
Svatý Štěpán 26.12.
9,00 Bohoslužba
14,00 – 15,00 Kostel otevřený k indi-
viduální návštěvě

Středa 28.12.
16,00 Vánoční koncert Varmužovy 
cimbálové muziky se sólistkou a dív-
čím sborem
Silvestr 31.12.
15,30 Bohoslužba
Nový rok 1.1.
9,00 Bohoslužba

Aktuální přehled všech aktivit bude 
k  dispozici na  webových stránkách 
farnosti www.farnost-plesna.cz. 

PhDr. Pavel Moravec, PhD, fa-
rář v Ostravě – Plesné (kde patří 

městské obvody Plesná a Martinov 
a obce Děhylov a Dobroslavice)
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Plesenskou stezku již po sedmé vy-
hrál Tomáš Kalita z Head Pro Team 
Opava s časem 44:18,5 min., nej-
rychlejší ženou byla Klára Kalinová 
DK Bike Shop Racing Team s časem 
49:04,3 min.
Soutěž jednotlivců VSH vyhrál Ro-
man Kubica z  Polanky s  časem 
45:02,7 min.
Plesnou reprezentovalo družstvo ve 
složení Jakub Schichel (4. místo, čas 
50:04,2), Roman Hoferek (21. místo, 
čas 1:03:59,8) a Jaromír Maček (33. 
místo, čas 1:26:27,6).

Výsledky soutěže obcí v cyklistice:
1. Vřesina
2. Krásné Pole
3. Klimkovice
4. Čavisov
5. Polanka nad Odrou
6. Plesná
7. Horní Lhota
8. Zbyslavice
9. Jistebník
10. Olbramice

Desátou soutěží byl badminton 17. 
11. v tělocvičně v Plesné.

Zúčastnilo se osm obcí, nepřijely 
Zbyslavice a Dobroslavice, Jistebník 
měl pouze jednoho hráče. Soutěži 
dominovali ligoví hráči Filip Budzel 
a Dominika Budzelová (bratranec 
a sestřenice) z  Olbramic, Plesná 
svedla vyrovnaný souboj o bednu 
s  Polankou a Klimkovicemi. Repre-
zentovali nás jen dva hráči Václav 
Benbenek a Vladimír Mach ml. Ka-
ždý z nich hrál 7 dvouher a 7 deblů.  
Jejich soupeři lépe rozložili své síly 
– měli na soupiskách po 5 hráčích, 
takže Plesná nakonec skončila na 
čtvrtém místě.

Výsledky soutěže obcí v badmintonu:
1. Olbramice
2. Klimkovice
3. Polanka nad Odrou
4. Plesná
5. Vřesina
6. Horní Lhota
7. Krásné Pole
8. Čavisov
Závěrečnou jedenáctou soutěží 
byla sálová kopaná 19. 11. v  hale 
v  Polance. Plesná ve složení David 
Cihlář, Jakub Kuchta, Vojtěch Kuch-
ta, Jan Novák, Marek Novák, David 
Rathouský, Jiří Svoboda a Marek Va-
jda vybojovala výborné druhé místo 
za prvními Klimkovicemi a před třetí 
Polankou. Nezúčastnily se Zbyslavi-
ce.

Výsledky soutěže obcí v sálové 
kopané:

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

Celkové výsledky obcí v 26. 
ročníku Vesnických sportovních 
her. Od celkového počtu bodů (v 
závorce) se odečítají dva nejhor-
ší výsledky obce.

1. Klimkovice                         101 (106)
2. Krásné Pole                          93 (101)
3. Polanka nad Odrou              86 (86)
4. Vřesina                                    84 (96)
5. Horní Lhota                            68 (70)
6. Olbramice                               62 (64)
7. Plesná                                      60 (60)
8. Čavisov                                    48 (48)
9. Dobroslavice                          45 (45)
10. Jistebník                                33 (33)
11. Zbyslavice                             32 (32)
Závěrečný večírek s vyhodnocením 
výsledků se uskuteční 3. 12. 2022 
v Krásném Poli. 

Plesnou během celého roku re-
prezentovalo 32 sportovců, z  toho 
4 ženy. Dvakrát startovali Dedek 
Vladimír, Hrdina Libor, Maček Ja-
romír, Mach Vladimír ml. a Mihálik 
Lubomír, jednou startovali Benbe-
nek Václav, Cihlář David, David Jan, 
Hrbáčová Klára, Hoferek Roman, 
Kuchta Jakub, Kuchta Vojtěch, Kun-
cová Viktorie, Laňka Petr ml., Laňka 
Petr st., Maček David, Michalák Pa-
vel, Novák Jan, Novák Marek, Paře-
nica Vladimír, Pařenicová Barbora, 
Pivko Jan, Rajský Roman, Rathouský 
David, Rzepka Jakub, Schichel Ja-
kub, Svoboda Jiří, Synek Petr, Syn-
ková Markéta, Vajda Marek, Vymlátil 
David a Zelníček Daniel. 

Děkujeme všem sportovcům za re-
prezentaci naší obce.
Výsledky najdete na www.vshry.cz.

      Vladimír Mach st.
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UVÁNOČNÍ BADMINTONOVÝ TURNAJ

VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ

LYŽAŘSKÝ VÍKENDOVÝ ZÁJEZD P.O.M.A

SOKOLSKÝ PLES

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

KALENDÁŘ AKCÍ 

25. 12. 2022

26. 12. 2022

21. - 22.  1. 2023

18. 2. 2023

19. 2. 2023

 WWW.SOKOLPLESNA.CZ
VÍCE INFORMACÍ, PŘIHLÁŠKY A REZERVACE NA:
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Zima se Sokolem

KLIDNÉ VÁNOCE, ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PLNÝ RADOSTI Z POHYBU A ZDRAVOU MYSL
PŘEJÍ ČLENOVÉ A TRENÉŘI SOKOLA

PF 2023

18. 2. - 19. 2. 2023
V DDM OSTRAVA-PLESNÁ

SOKOLSKÝ PLES
A MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

WWW.SOKOLPLESNA.CZ

BOHATÝ PROGRAM A ZÁBAVA
PRO MALÉ I VELKÉ ZAJIŠTĚNA

Plesenská stezka

První sobotu v říjnu proběl neuvěři-
telný 30. ročník cyklistického závo-
du Plesenská stezka, která uzavírá 
sezónu tohoto oblíbeného sportu. 
Přes náročnější terén způsobený 
deštivým počasím v  předešlých 
dnech všichni účastníci dorazili 
do cíle.

ny máme několik 
5. míst, 8x3. místo, 
2x2. místo a 3 mís-
ta první. Naši hráči 
se zúčastnili bě-
hem tohoto školní-
ho roku 13 turnajů 
a  těší se na  další. 
Také pro naše hrá-
če pořádáme tur-
naje a  tyto aktivity 
plánujeme i do bu-
doucna. Stejně, 
jako každý rok máme v plánu uspo-
řádat Vánoční turnaj 25.12. 2022.

Vánoční turnaje

Po covidové pauze opět plánujeme 
uspořádat Vánoční turnaje.

Badmintonový turnaj se uskuteční 
v tělocvičně DDM 25.12. 2022

Informace u Michala Viesta - 
rozhodci@badmintonplesna.cz, 
+420 607 750 510

www.sokolplesna.cz/vanocniturnaj

Turnaj v sálové kopané bude v tělo-
cvičně DDM 26. 12. 2022

Informace u Vladimíra Macha - 
v.mach59@email.cz, 
+420 608 979 425

Zájezd na chatu POMA

Po  nedobrovolné pauze bychom 
rádi také obnovili tradici lyžařského 
zájezdu do  Malenovic. Přihlásit se 
může každý. Zájezd proběhne v led-
nu 21.– 22. V ceně zájezdu je dopra-
va, ubytování, strava a  dvoudenní 
permanentka.

Více na www.sokolplesna.cz/poma

Ohlédnutí za letošním rokem

Přes náročný začátek roku plný ne-
jistot se podařilo uspořádat většinu 
akcí a naplánovat i akce nové. Pro-
běhla volební valná hromada, kte-
rá přinesla změny ve  vedení. Mezi 
námi jsme přivítali nové tváře. Zača-
lo se pracovat na revitalizaci bývalé-
ho koupaliště, na hřišti přibylo malé 
workoutové hřiště. Oddíl badminto-
nu tvrdě pracuje na  svém postupu 
v II. lize dospělých.

To vše by nešlo bez vás bratři sokoli 
a  sestry sokolky, vás příznivců So-
kola a  vaší svědomité práce. Proto 
bych všem ráda poděkovala za prá-
ci a popřála hodně zdraví, rodinné 
pohody a hlavně nadšení do všeho, 
do čeho se jen pustíte.

Akce a život v Sokolu můžete sledo-
vat na:

www.sokolplesna.cz nebo na www.
facebook.com/Sokolplesna

Alice Zelníčková Brůnová
starostka TJ Sokola Plesná

Výstava malých/velkých stavitelů

Třetí víkend v  říjnu už druhým ro-
kem patřil výstavě výtvorů z  LEGO 
kostek. Ať už od opravdových pro-
fíku nebo nadšených dětí, které 
měly možnost se zúčastnit velké 
stavitelské soutěže. Výtvorů se se-
šlo opravdu hodně. K  vidění byly 
hrady, městečka, dinosauři, draci, 
stíhačky, lodě, mimoni a  mnoho 
dalšího. Všichni účastníci si odnesli 
ceny v podobě LEGO stavebnic.

Opravdu úžasné stavby vznikly i bě-
hem samotné výstavy. Ani návštěv-
níci si nenechali ujít možnost využít 
hromady kostek a strávit tak hodiny 
společným stavěním.

Všem, kteří se podíleli na  této akci 
moc děkujeme za pomoc.

Badminton TJ Sokol Plesná

Badmintonový oddíl TJ Sokol Ples-
ná zahájil v září další sezónu. Na na-
šich trénincích jsou opět nové tváře, 
včetně nových trenérů z  řad na-
šich starších hráčů. Hráči oddílu se 
účastní II. ligy dospělých, kde se sice 
aktuálně pohybují ve  spodní části 
tabulky, ale ještě před sebou máme 
většinu sezóny. Jak jsou na tom naši 
hráči? Ti se na  juniorských turna-
jích aktuálně umísťují na  předních 
příčkách. Za  dosavadní část sezó-


