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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

máme za  sebou poměrně teplé 
léto, prožili jste příjemné dovole-
né, i  když pořád ještě  všude s  pří-
tomnými hygienickými opatřeními. 
Konečně po  nějakém čase jsme 
mohli uspořádat i  Svatojakubskou 
pouť a naši hasiči pro nás připravili 
velmi oblíbenou Jakubskou zábavu, 
za což jim upřímně děkuji. Myslím si, 
že všichni přítomní se skvěle bavili.

Co se u nás V Plesné událo: 

Dokončili jsme rozsáhlou rekon-
strukci úřadu, probíhá vyčištění 
a zpevnění svahu v centru obce.

Pokračuje výstavba kanaliza-
ce na  ulici Karla Svobody v  úse-
ku od  Liščí po  křižovatku s  Vlnitou 
a část ulice 26. dubna na Nové Ples-
né.  Vím, že dopravních omezení je 
v  Plesné opravdu hodně, nicméně 
vybudování kanalizace je pro nás 
všechny velmi důležitá stavba, kte-
rá tyto nepříjemné omezení v době 
výstavby přináší, tím prosím o trpě-
livost.

Nicméně máme září a rád bych Vás 
informoval, co se bude dít v nejbliž-
ších týdnech či měsících v Plesné.

Právě probíhá další etapa úpravy 
přístupových chodníků k  jednot-
livým hrobům na  místním hřbito-
vě. Po dokončení se znovu budeme 
snažit, abychom i  v  příštím roce 
získali finanční prostředky a  dále 
pokračovali v  těchto opravách či 
investicích. V  měsíci září začala již 
dlouho připravovaná akce, rozšíře-
ní křižovatky Karla Svobody – Vl-
nitá. Po dokončení těchto prací by 
měla firma, která u  nás buduje ka-

nalizaci, opravit v celé šíři ulici Karla 
Svobody směrem od bývalého stat-
ku po  ulici Vlnitou. Předpokládaný 
termín je druhá polovina října.

Dále by v těchto měsících měla být 
dokončena a napojena stoka Kar-
la svobody – Vlnitá, což je velmi 
dobrá zpráva. Jsme rádi, že nám 
OVAK, město Ostrava a  firma pro-
vádějící výstavbu kanalizace vyšly 
vstříc v  našem neustálém naléhání 
na  dokončení této části kanalizace 
a umožnili tak občanům se ze svých 
domovů ke  kanalizaci připojit. Po-
drobnější informace dostanou ob-
čané do schránek.

V  současné době probíhají inten-
zivní jednání mezi městem, krajem 
a  Plesnou o  vybudování pro nás 
velmi důležitého semaforu na Žižko-
vě u  autobusových zastávek. Dou-
fám, že všechny zúčastněné strany 
pochopí tuto naléhavou potřebu 
semaforu a  v  nejbližší době bude 
vystavěn.

Vážení spoluobčané, přeji Vám krás-
ný a pokud možno klidný podzim.

Pavel Hrbáč
  starosta MOB Plesná

POČET OBYVATEL V PLESNÉ
V naší obci bylo k 1. 1. 2021 1 524 obyvatel z toho: 

muži 759
ženy  765
děti do 15 let 219
Narození za rok 2020 14 (chlapci 12, dívky 2)
Zemřelí za rok 2020 10 (ženy 5, muži 5)
Přistěhovaní za rok 2020 48 obyvatel
Odstěhovaní za rok 2020 40 obyvatel
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Informace z úřadu 
Otevření knihovny 

Knihovna je opět v  provozu od 7. 
září 2021 každé úterý od 13 do 17 
hodin. Čtenářům jsou výpůjčky 
automaticky prodlouženy do 8. 9. 
2021.

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 

Ve dnech 8. a 9.října 2021 se usku-
teční volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky. 
Městský obvod Plesná má jeden 
volební okrsek, jehož sídlo je v  za-
sedací místnosti budovy Úřadu 
městského obvodu Plesná, na ad-
rese Dobroslavická 83/8, Ostrava – 
Plesná.

Ořezané větve 
Dovolujeme si Vás informovat, že lze ořezané větve za zahrady zavézt na 
sběrný dvůr do Třebovic. Na jednu osobu lze dovézt maximálně jeden 
přívěsný vozík za automobil.

Sběrné dvory
Provozní doba 
duben – říjen 

Provozní doba 
listopad – březen

Poruba, Zábřeh, Přívoz, Kun-
čice, Třebovice 

PO – NE 8 - 20 PO – NE 8 – 18

O státních svátcích jsou všechny sběrné dvory uzavřeny

Hlasování mimo volební míst-
nost:

Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů požádat Úřad 
městského obvodu Plesná o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 

V takovém případě okrsková voleb-
ní komise vyšle k voliči dva své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Požadavky na přenosnou voleb-
ní schránku – tel. 606  664  661, 
606 664 662

Poplatek ze psů na rok  2021

Upozorňujeme tímto majitele psů 
v Plesné, kteří doposud neuhradi-
li místní poplatek ze psů, aby tak 
neprodleně učinili, a to hotově pří-
mo do pokladny Úřadu městského 
obvodu Plesná nebo na účet č. 19-
1649977339/0800, variabilní sym-
bol 2712411xxx (za xxx doplníte čís-
lo popisné domu majitele psa, např. 
číslo popisné 54 uvede se 054).

• Svoz zeleně bude probíhat celo-
ročně. Ve  vegetačním období du-
ben – listopad 1x za  14 dnů, v  ob-
dobí vegetačního klidu prosinec 
– březen 1x měsíčně. Přesný svozový 
den ve Vaší oblasti Vám bude sdě-
len při rozvozu nádob.

• BIO popelnice je hnědá a má per-
forované stěny, aby odpad rostlin-
ného původu větral, odpařovala se 
přebytečná vlhkost a  předešlo se 
zápachu rozkládající se zeleně. Pro 
sběr zeleně v Ostravě byly vybrány 
nádoby o objemu 240 l

• Do BIO popelnic patří:
Tráva, listí, spadané ovoce, zelené 
natě, slupky a  zbytky ze zeleniny 
a  ovoce před tepelnou úpravou, 
zbytky zahradních a  pokojových 
rostlin, zemina z květináčů, skořáp-
ky z ořechů, dřevěné piliny, odpad 
z  řezu stromů a  keřů (nadrcený či 
nastříhaný).

• Do BIO popelnic nepatří:
Kuchyňský odpad živočišného pů-
vodu (tuky, zbytky masa, kosti, zbyt-
ky vařených jídel), uhynulá zvířata, 
biologicky nerozložitelné odpady 
(plasty, sklo, kamení…).

Větší množství zeleně, případně sil-
nější a  delší větve z  ořezu stromů 
a keřů přijímají sběrné dvory v Ost-
ravě nebo velkoobjemové kontejne-
ry na  zeleň v městských obvodech 
Ostravy, kde není sběrný dvůr.

Větší kapacitu nádob než umož-
ňuje právě zaváděný městský sys-
tém pravidelného svozu zeleně, 
lze objednat jako placenou službu 
u  společnosti OZO Ostrava s.r.o., 
Provozovna 1 – Komunální odpady, 
Slovenská 1083/1, Ostrava-Přívoz, 
T 596 101 143, 
kotkova@ozoostrava.cz.
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Kontakty zaměstnanců ÚMOb Plesná

Vážení spoluobčané,
od  září roku 2020 je na  území ob-
vodu poskytována služba „Senior 
EXPRESS PORUBA!!!“. Tato Vám, 
pokud jste starší 74 let a máte trva-
lý pobyt na  území obvodu, umož-
ňuje čtyřikrát za  kalendářní měsíc 
využít služeb „senior taxi“ k cestám 
do zdravotnických zařízení, zařízení 
sociálních služeb, návštěvy hřbitovů 
a  různých institucí či úřadů. Chtě-
li bychom Vás upozornit, že jedna 
cesta je jedním směrem, pokud 
byste zvolili i  cestu zpět, jedná se 
již o dvě jízdy. Na tato místa bude-
te převezeni za  poplatek pouhých 
30,- Kč, pokud budete mít cestu 
předem řádně objednanou a bude-
te držitelem průkazu služby „Senior 
EXPRESS PORUBA!!!“. 

Pokud máte o službu zájem, není nic 
jednoduššího, než si požádat přímo 
na Úřadu městského obvodu Poru-
ba na  ulici Generála Sochora 613 
(nedaleko bazénu), popř. prostřed-

nictvím úřadu v  Plesné. Žádost si 
můžete vyzvednout osobně či pro 
ni poslat kohokoli jiného. Po  jejím 
vyplnění bude nezbytné s  vyplně-
nou žádostí donést či zaslat také fo-
tografii, případně vyplněnou plnou 
moc pro člověka, který má žádost 
převzít za Vás.

Za  období od  září 2020 do  srpna 
2021 uskutečnili obyvatelé našeho 
obvodu již 114 jízd. Celkem najeli 
1157 kilometrů. Náš obvod do těch-
to jízd investoval již přes 33 tisíc ko-
run. Drtivá většina cest vedla do Po-
ruby ke  zdravotnickým zařízením. 
Ale cílem byla také často poliklinika 
ve  Vítkovicích, ordinace praktické 
lékařky v Třebovicích či oční klinika. 
Jsme velice potěšeni, že tuto službu 
využíváte.

Setkali jsme se také s dotazy na mož-
né změny četnosti užívání či dojíž-
dění mimo Ostravu k  lékařům jako 
např. do Velké Polomi či do Vřesiny 
u Ostravy. K tomu jsme nuceni kon-
statovat, že v  podmínkách služby 
je striktně dané poskytování této 
přepravní služby pouze na  území 
Statutárního města Ostravy. My 
tedy nemůžeme měnit podmínky 
poskytování služby jako např. roz-
šířit počet jízd při výpadku městské 
hromadné dopravy a  jiné. Podmín-
ky poskytování služby jsou smluvně 
dané a platné pro celé území města 
Ostravy.

V  případě zájmu či jakéhokoli do-
tazu nás kontaktujte na níže uvede-
ných kontaktních číslech:

Stará Plesná – Bc. Kateřina Mižáková, DiS., 599 427 108
Nová Plesná – PhDr. Petr Jančík, 599 427 102
ÚMOb Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

starosta Pavel Hrbáč
tel.:599 427 101, 775 999 002
phrbac@plesna.ostrava.cz

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

hřbitov, ověřování, podatelna, 
sociální věci (k.ú. Stará Plesná)
Bc.Kateřina Mižáková, DiS.

tel.: 599 427 108, 702 137 288
kmizakova@plesna.ostrava.cz

přestupky, podatelna, eviden-
ce obyvatel, sociální věci (k.ú. 
Nová Plesná)
PhDr. Petr Jančík

tel.: 599 427 102, 702 137 284
pjancik@plesna.ostrava.cz

výstavba, životní prostředí, 
majetek, správní silniční úřad
Ing. Zuzana Kurková, Ph.D. 

tel.: 599 427 106, 702 137 286
zkurkova@plesna.ostrava.cz

finanční agenda, poplatky ze 
psů, pokladna
Ing. Jaroslava Výšková

tel.: 599 427 103
jvyskova@plesna.ostrava.cz

pracovníci údržby městského 
obvodu Plesná
Jan Vašata, Martin Dubovský, 
Pavel Otisk 

tel.: 702 137 285

Upozornění Komise výstavby, údržby a životního prostředí
Blíží se podzim a s ním spojené práce na našich zahradách. V této souvislosti upozorňujeme naše spoluobčany na 
obecně závaznou vyhlášku města Ostravy č. 14/2016, kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinného odpadu 
na území města. K uskladnění trávy a listí slouží v našem městském obvodu tzv. zelené kontejnery, které jsou 
přistavovány od dubna  do listopadu na známá místa. Pro uložení biologicky  rozložitelného materiálu rostlinného 
původu slouží také BIO popelnice (hnědé), které zdarma dodává a odváží společnost OZO Ostrava s.r.o.

 Jan Čech



Zpravodaj PLESO

4

Pomůžeme vám od 1. října 2021
✔��✔��zorientovat se v sociální pomoci (služby, úřady, dávky)

✔✔��najít vhodnou pomoc k řešení vaší tíživé životní situace

✔✔� získat kontakty, formuláře, informace

Jednorázové sociální poradenství k řešení tíživých životních situací  

Bezplatná linka: 📞📞📞📞�800 700 650
Osobně:  Magistrát města Ostravy (Nová radnice)  

Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava

E-mail:  sociopoint@ostrava.cz

SOCIOPOINTSOCIOPOINT 
místo prvního kontaktu

Projekt s názvem „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, 
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a rozpočtu SMO.
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 KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU 
PŘISTAVENY NA PODZIM 

Termín přistavení: 08. 10. 2021    Odvoz: 11. 10. 2021 

(POD ŽIŽKOVEM, UL. KARLA SVOBODY - U BÝVALÉHO JZD, UL. HRABEK – U HŘIŠTĚ, 

STŘED - U HASIČSKÉ ZBROJNICE, UL. NA MILÍŘÍCH,

 TOČNA AUTOBUSŮ Č. 51 A 47) 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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BUDOVA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLESNÁ 
V NOVÉM

Již v minulých číslech jste se mohli dozvědět o plánované rekonstrukci budovy našeho úřadu. Než Vám popíši, co vše 
rekonstrukce obnášela, vraťme se na chvíli do historie přes sto let staré budovy. 

Dům s číslem popisným 83 na dneš-
ní ulici Dobroslavická se začal stavět 
roku 1906 jako sídlo Rolnické zá-
ložny v Plesné. Stavitel Ludvík Kunc 
z Klimkovic dokončil práce na tehdy 
jednopatrové budově roku 1907. 
V  budově se nacházela po  pravé 
straně prostorná úřadovna a v men-
ší místnosti čekárna. Po levé straně 
byl byt o dvou pokojích a malé ku-
chyňce a pod ním dvoudílný sklep. 
Roku 1928 byla budova rekonstruo-
vána, přistaveno bylo jedno patro, 
kde vznikla zasedací síň a  byt pro 
úředníka. Od roku 1930 se zde na-
cházela kancelář obecního úřadu. 
Za okupace byla budova obsazena 
německým vedením obce. Po osvo-
bození v  roce 1945 začala záhy 
sloužit též Místnímu národnímu 
výboru Plesná. V budově byla také 

obřadní síň, později vznikly ordina-
ce praktického a  zubního lékaře. 
Nelze opomenout v roce 1956, kdy 
v přízemí budovy byla zřízena míst-

ní pošta. V roce 1976 došlo k velkým 
územně-správním změnám v  naší 
republice. Plesná se stala součástí 
Ostravy a Místní národní výbor byl 
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zrušen. V roce 1994 na základě refe-
renda se Plesná stala samostatným 
městským obvodem Ostravy. V tuto 
dobu nebylo možné zřídit kancelá-
ře jeho vedení jinde než v  1. patře 
hasičárny a  v  roce 2000 se začalo 
s rekonstrukcí neudržované budovy 
současného úřadu. Z čelní strany se 
vzhled budovy příliš nezměnil, pou-
ze bylo vybudováno nové vstupní 
schodiště se zábradlím na  parko-
viště. Uvnitř budovy v  přízemí byla 
rekonstruována bývalá obřadní síň 
na  zasedací místnost s  kuchyňkou. 
Přistaveno bylo prostorné sociál-
ní zařízení. V  1. patře bylo uprave-
no celkem pět místností a  sociální 
zařízení. V  podkroví vznikl byt pro 
správce, základna Euro Telu a  pro-
stor pro ovládání venkovních hodin. 
Vnější omítka zazářila žlutou a oran-
žovou barvou. Po  zmíněné opravě 
proběhl dne 8. července 2001 den 
otevřených dveří s tím, že zde může 
vzniknout Dům služeb Plesná. Na-
konec se vedení obvodu rozhodlo 
o  přestěhování ÚMOV z  hasičárny 
do těchto prostor. 

Uběhlo pár let, potřeby úřadu se 
zvýšily a  budovu čeká další rekon-
strukce. Tentokrát se podařilo panu 
starostovi s vedením obce udělat 
kompletní rekonstrukci. Byl vypra-
cován projekt a  v  prosinci 2020 
se zahájila rozsáhlá rekonstrukce 
budovy úřadu. V  přízemí budovy 
zůstala pobočka pošty, zvětšila se 
zasedací místnost, proměnou pro-
šly prostory sociálního zařízení. 
V 1. patře se stále nacházejí kance-
láře úředníků. V  podkroví vznikly 
nově kanceláře starosty a tajemnice 
s  malou zasedací místností a  ku-
chyňkou. Novou velkou změnou je 
přistavěný výtah ze strany od  par-
koviště, kterým se občané mohou 
dostat přímo do  přízemí nebo 
do 1. patra ke kancelářím úředníků. 
Také bylo vybudováno nadstřeše-
ní hlavního schodiště do  budovy 
s nápisem RADNICE. Kromě těchto 
viditelných rekonstrukcí proběhly 
i  jiné, méně patrné (rozvody elek-
trického vedení, nové dveře a  zá-
rubně, výměna podlahové krytiny, 
natření zábradlí na schodišti a další 

důležité opravy). Budova dostala 
také novou střechu v  tmavé barvě 
a zateplenou fasádu v žlutém odstí-
nu. Vedle vchodu na poštu stojí tři 
stožáry na prapory. Na financování 
celé rekonstrukce se podílelo měs-
to Ostrava a městský obvod Plesná. 

Přejeme si, aby budova sloužila dále 
mnoho let a díky novému kabátu ni-
kdo neodhadl její přesný věk. 

Martina Peterková 
- předseda kulturní komise,

Mgr. Marie Kňurová 
- kronikářka, členka kulturní komise
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KONEČNĚ ZNOVU DO ŠKOLKY  

Prázdniny utekly jako voda a  opět 
jsme se sešli ve školce, jen předško-
láci z  loňského roku vyměnili škol-
ku za  školní lavice. Myslíme na  ně 
a přejeme, ať se jim ve škole líbí. Ne-
zapomeňte na  nás, přijďte se nám 
někdy ukázat! Místo nich jsme při-
vítali devět nových dětí ve třídě pro 
mladší děti a dvě v předškolní třídě.

Některé nové děti  hůře nesly, že 
najednou mají vyměnit maminku 
za  paní učitelku a  spoustu dětí, se 
kterými se neznají. Díky klidnému 
a  laskavému přístupu všech za-
městnanců se ale pomalu sezna-
mují s novým prostředím, kamarády 
a věříme, že brzy nastane situace, že 
se jim nebude chtít ze školky domů.

Září znamená hlavně pro nové děti 
adaptaci, výuka probíhá především 

hrou, děti se seznamují s  prostře-
dím, s  režimem. Hodně využíváme 
školní zahradu a  snažíme se po-
bývat co nejvíc venku, než přijdou 
podzimní plískanice. Předškolní tří-
da má v programu vyprávění o Čes-
ké republice. Ostřílení předškoláci 
už dlouhou adaptaci nepotřebují 
a od začátku se s nimi pracuje, však 
za rok už budou ve škole.

Na  začátku roku proběhne třídní 
schůzka s  rodiči, na  říjen chystáme 
podzimní dílny pro děti i  rodiče 
a nebudou chybět ani oblíbené do-
polední vycházky do  lesa spojené 
s  poznáváním přírody, sběrem pří-
rodnin, tvořením a  sportovními ak-
tivitami.

V listopadu se můžeme těšit na pe-
čení svatomartinských rohlíčků,  
na uspávání broučků a každý měsíc 
k  nám zavítá divadelní společnost 
s  pohádkovým představením. Plá-
nujeme také obnovit spolupráci 
s  knihovnou, minulý školní rok to 
bohužel kvůli hygienickým opatře-
ním nebylo možné. Budeme rozvíjet 
vztah dětí ke knihám, četbě a správ-
nému chování v knihovně.

Věříme, že počáteční slzičky se 
změní brzy v  radostný smích a  že 
tento školní rok bude probíhat v kli-
du, bez různých omezení. Tak ať se 
všichni cítíme pohodově.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OSTRAVA-PORUBA A TJ SOKOL OSTRAVA-PLESNÁ VÁS ZVOU NA PRVNÍ PLESENSKOU VÝSTAVU KOSTEK

velká soutěž dětských tvůrců 
modely LEGO® různých sérií
originální modely dle fantazie dětí i dospělých
herní koutek pro děti
doprovodný program

Registrace a další informace na: 

v DDM Ostrava-Plesná
SO 12:00 - 20:00 hod.

NE 8:00 - 12:00 hod.
Vstupné 10 Kč

23. - 24. 10. 2021

originální modely dle fantazie dětí i dospělých
Vstupné 10 Kč

www.sokolplesna.cz/vystava-kostek

Dùm dìtí a mládeže

Ostrava-Poruba

pøíspìvková organizace

PŘIHLAS 
SE!
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Milí čtenáři,
krásné léto plné pohody vám všem. 
Znělo přání vyslané výborem Klubu 
důchodců na  nástěnce uprostřed 
vesnice.

Věříme, že se naplnilo, protože le-
tošní léto bylo opravdu nádherné 
a  na  pánvičce prázdninového léta 
se opékaly horké dny, které vybízely 
k  cestování. Cesty kamenité, asfal-
tové, lesní i polní, pěšky, na kolech, 
autem letadlem i vlakem. Mnozí se 
vydali za hranice všedních dnů, aby 
si vychutnávali slaný západ slunce, 
což pro nás suchozemce je oprav-
du nevšední zážitek, ale i takový vý-
chod slunce u  nás doma taky stojí 
za to. Většina z nás, seniorů, ale dala 
přednost letnímu lenošení na  za-
hrádkách svých domovů. 

Vzduch zastavil své cesty ve  vět-
vích. Marně i  tráva prosebné ruce 
vzpíná, ba ani vánek chtění nepo-
hne listy. Je chvíle – nechvíle, je to 
zkrátka chvíle líná. Zahálka sladká 
přešlapuje v tichu i padající hvězdy 
usnuly v  oblacích. Zahálka sladká 
prý bývá matkou hříchu. A tak ji za-
háním a čekám v tichu.

(František Novotný)

Prázdninová hnutí mysli jsou růz-
ná. Což takhle uklidit? Bože, kde se 
ty krámy stále berou. Začnete se 

probírat věcmi, třídit je a  posuzo-
vat, jestli ty lapače prachu vyhodit 
hned, nebo ještě posečkat. Při pro-
bírkách všemi těmi věcmi přicháze-
jí vzpomínky na  dobu, kdy jsme si 
přiváželi suvenýry z  cest, kdy jsme 
je dostávali od  přátel, až narazíme 
na krabici s fotografiemi. Všimli jste 
si, že jsou všichni na svých cestách 
opatřeni fotoaparátem nebo kame-
rou a mačkají spouště? Inu moderní 
technologie usnadňuje naši regis-
traci vzpomínek a  zážitků. A  tak si 
říkám, kolik vůní času, chutí a pocitů 
se vejde do  zlomku vteřiny. Jsme 
rádi, že se díky fotografiím setká-
váme s  lidmi, které jsme měli rádi 
a oni měli rádi nás. V každé fotogra-
fii je ukryt příběh času minulého. 

Možná máte také někde doma 
zapomenutou tajemnou skříňku, 
ve  které jsou ukryty vzácné pokla-
dy, o  kterých ani nevíte. Objeví-
te nejen zažloutlé fotografie, ale 
i  dokumenty starých časů, které si 
vaši předkové bedlivě uschovávali. 
Vydejte se na  plavbu objevů, mož-
ná vás strhne detektivní nadšení 
a budete pátrat hlouběji a hloubě-
ji do minulosti a  s urputným úsilím 
odhalovat skrytá tajemství vašeho 
rodu. Vážně bylo dřív líp? Cesta 
za  poznáním vlastního původu je 

dobrodružná a často inspirující. Při 
odhalování svého rodokmenu a pá-
trání v matrikách jsem si uvědomila, 
že „Celý život člověka je mezi hvěz-
dičkou a křížkem“. 

Uspořádejte sbírku ze střípků vaše-
ho života, svažte stužkou a uscho-
vejte jako dárek svým dětem.

I zažloutlé fotografie našich předků 
v nás po čase vzbuzují emoce. Jsou 
to spolu s  dokumenty archy naše-
ho života. Doporučuji vnímavému 
čtenáři sledovat své jméno a  zjistit 
kdo je a kým je, nebo byla jeho ro-
dina, protože historie není jenom 
za námi. Je stejná jako proud řeky, 
který se od  pramene rozvětvuje 
na potůčky, aby vytvořil další a další 
ramena rodu. Dějiny protékají skrz 
nás a  míří do  budoucnosti. Otví-
rám stránky kroniky. Jsou v ní ukry-
ty životní příběhy. Zvědavost klade 
otázky a není už nikdo, kdo by na ně 
odpověděl.

Tak se, prosím, račte usmívat, pozor, 
ptáček letí!

Vaječina – Letnice – Sv. Duch - 
do vody buch - 10. června

Letnice jsou křesťanským svátkem, 
ke kterým patří i spousta krajových 
lidových zvyků. Patří k nim jízdy krá-
lů nebo čištění studánek. Na sever-
ní Moravě se smaží vaječina. Nej-
lépe v  lese s celodenním pobytem 
v přírodě.

Dnes tuto tradici oživují spolky jako 
příležitost k  setkání svých členů. 
Smažení vaječiny v Plesné se konalo 
10. června tradičně na  Sokolském 
hřišti.
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Setkání „U  Barunky“ 15. červen-
ce

Letní hospůdky mají své kouzlo. KD 
vybídl své členy k sousedskému po-
sezení.

Sokolské hřiště – „U  vařených 
klobásek“ 5. srpna

Opékání klobásek u ohníčku je pří-
jemným zážitkem letního podveče-
ra. 

Seniorům byly připraveny klobásky 
vařené, ale i  ty voněly a  chutnaly, 
zvláště u veselého stolu.

Den otevřených dveří v  KD Po-
klad v Ostravě - Porubě 26. srpna

Po  devíti letech rekonstrukce KD 
Poklad slavnostně otevřel dveře 
pro všechny milovníky kultury. Dva-

cet členů našeho KD navštívilo dne 
26. srpna komentovanou prohlídku, 
kterou provázela osobně paní ře-
ditelka Darina Daňková. Účastníci 
měli možnost nahlédnout do všech 
sálů a  sálků, které nabízejí příjem-
né moderní prostředí k  aktivnímu 
životu občanů. Vedení Pokladu na-
bízí vzdělávací i  zábavné kurzy pro 
všechny věkové kategorie. I  vy se 
můžete přihlásit, KD Poklad na  vás 
čeká.

A  velmi příjemná zpráva. Naši se-
nioři se zúčastnili vědomostní sou-
těže v závěru prohlídky. Velmi rych-
le a  správně odpovídala na  otázky 
Ing.  Jana Pappová a  zaslouženě 
získala dvě vstupenky na  večerní 
představení s  vystoupením Marie 
Rottrové. Blahopřejeme za  úspěš-

nou reprezentaci našeho Spolku KD 
v Plesné.

Na návsi mžitky včel,
na botách vůně chleba.
Nemají žádnou váhu balvany,
od  srdce k  srdci, když vedla tvoje 
cesta.

/František Novotný/

Tímto poselstvím se s  vámi loučí 
Mgr.  Pavla Bublová, Ing.  Jiří Bubla 
a  Radim Chyla. Výbor Spolku KD 
přeje svižný nástup do  podzimní-
ho období, neboť nás čeká mnoho 
zajímavých setkání. Do té doby pří-
jemné „babí léto“ a konečně košíky 
plné hub.
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Léto se Sokolem

Podzimní aktivity

V minulém vydání Plesa jsme vás in-
formovali o  připravovaných akcích 
na léto. Jsme rádi, že jsou tyto akce 
stále u vás oblíbené, a proto jsme si 
pro vás připravili malé ohlédnutí.

Noc sokoloven
Tato akce, konaná vždy v  červnu 
v rámci celé České republiky, měla 
u  nás v  areálu TJ premiéru. Proto 
jsme ji chystali malinko s  obavami, 
zda bude o  tuto akci zájem. O  to 

Letní tábory

O  letních prázdninách jsme zorga-
nizovali 2 tábory. Jeden putovní pro 
starší děti proběhl v červenci na far-
mě v  Klokočově a  v  kempu ve  Vít-
kově Podhradí. Děti si vyzkoušely 

život na statku, užily si jízdu na koni, 
celodenní výlet k  putovnímu místu 
Panny Marie ve Skále a nepřišly také 
o stezku odvahy. U řeky Moravice si 
pak děti užily vody a jízdy v kánoích. 
Týden jsme završili honbou za  po-
kladem, který se ukrýval v troskách 
hradu Vikštejn a táborákem.

V  srpnu se pak konal příměstský 
tábor v  našem sportovním areálu 
na  Žižkově. Celotáborová hra byla 
na  motivy superhrdinů, kdy děti 
bojovaly v  soutěžích proti padou-
chům. V  akademii pro superhrdiny 
pracovaly na  svých superschop-
nostech a  dovednostech. Děti si 
tábor užily. Kromě pobytu v  příro-
dě, na  hřišti a  okolních lesích jsme 
vyrazili i na výlet na přírodní koupa-
liště v Darkovicích, aby se v teplém 

větší radost jsme měli z velké účasti 
místních. Na programu bylo vystou-
pení živých pyramid, které jsme si 
s  dětmi připravili v  rámci sportov-
ních střed, divadlo Babky Milád-
ky, malování na  obličej, tvarování 
balonků, opékání párků, večer pak 

letním týdnu děti zchladily a odpo-
činuly si od  sportování. Ve  čtvrtek 
jsme už trochu tradičně postavili 
na hřišti stany. Večer jsme společně 
s  dětmi uvařili kotlíkovou brambo-
račku a opekli párky. V noci děti če-
kala stezka odvahy, kterou všechny 
zvládly a skoro nikdo se nebál. Fo-
tografie z těchto akcí najdete na na-
šich stránkách: www.sokolplesna.cz 
nebo na Facebooku.

Léto je za námi, a proto bychom vás 
rádi pozvali na  podzimní připravo-
vané akce.

Oddíl badmintonu
V  září opět začíná trénovat oddíl 
badmintonu pod vedením Michala 
Viesta a to tradičně v úterý a čtvrtek 

promítání filmů. Během programu 
měli zájemci možnost prohlédnout 
si naši sokolovnu s  připravenými 
alby a  kronikami dokumentujícími 
naši více než stoletou činnost v této 
obci. K  dispozici byly také naše 
dlouholeté členky.

od 17:30 hod. Nábor probíhá v září 
a říjnu v tělocvičně v Plesné. Neboj-
te se a přijďte se podívat.

Plesenská stezka
První říjnová sobota patří tradičně 
cyklistickému závodu Plesenská 
stezka. Závod se jezdí již od  roku 

1992. Patronem této akce je Mirek 
Hrdina, který se na  přípravě stále 
podílí. Trať je dlouhá 21 km a vede 
přes Martinov, kolem řeky Opavi-
ce, přes Dobroslavice směr na  Háj 
ve  Slezsku a  zpět do  areálu TJ So-
kola na Žižkově. Nově je Plesenská 
stezka zařazena do  kalendáře Baj-
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Pozemek 
koupaliště

Na jaře jsme spolu se členy So-
kola udělali brigádu na pozem-
ku bývalého koupaliště a zlikvi-
dovali část náletů na pozemku. 
Další etapa nás čeká na podzim. 
Jelikož vše dělá Sokol vlastními 
silami, určitě uvítáme jakoukoliv 
pomoc od občanů Plesné. Zdra-
vé ruce a dobrá nálada určitě 
bude stačit.
V příštím roce by pak měl na po-
zemku vzniknout malý relaxační 
koutek pro občany. Více se do-
zvíte v jarním čísle Plesa.
Další informace o naší činnosti 
najdete na stránce – www.so-
kolplesna.cz

Za TJ Sokol Plesná
Alice Zelníčková Brůnová

kerské amatérské regionální sou-
těže (BARS). Pokud jste nadšeným 
cyklistou, nebojte se přihlásit.

Registraci můžete provést online 
na www.sokolplesna.cz/stezka

Akce pro děti
I  děti nepřijdou na  podzim zkrátka. 
Chystáme pro ně zájmové aktivity 
ve formě nejen sportovních aktivit, ale 
také akce pro malé kutily a  umělce. 
Více na stránkách Sokola nebo na FB.

SOKOL

OSTRAVA

PLESNÁ

NÁBOR DO ODDÍLU BADMINTONU

WWW.SOKOLPLESNA.CZ/BADMINTON

tel.: +420 607 750 510

tene@badmintonplesna.cz

ÚTERÝ A ČTVRTEK �!$�� & �"$�� HOD.

CENA �  �� KČ ZA ŠKOLNÍ ROK

NÁBOR DO ODDÍLU PROBÍHÁ V ZÁŘÍ A ŘÍJNU

Lego výstava
Společně s  DDM Ostrava-Poruba 
bychom vás rádi pozvali na  PRVNÍ 
PLESENSKOU VÝSTAVU KOSTEK, 
konanou 23.– 24. října 2021 v  tělo-
cvičně v  Plesné. Výstava je určena 
pro nadšence LEGO® stavebnic do-
spělých, ale hlavně dětí, které bu-
dou mít možnost pochlubit se a vy-
stavit své nádherné modely, které 
zatím ležely jen tak doma. Modely 
budou zařazeny do  soutěže o  nej-

většího stavitele výstavy. Soutěžit se 
bude v několika věkových kategorií. 
K dispozici bude hrací koutek, ukáz-
ka 3D tisku a další.

Přijďte se podívat a podpořit dětský 
svět fantazií!

Registrace a  další informace na: 
www.sokolplesna.cz/vystava-kos-
tek

Vesnické sportovní hry po nucené pauze zaviněné covidem pokračují neo-
dehranými soutěžemi loňského roku.

Vesnické sportovní hry 2020

První soutěží po skoro roční pauze 
byl volejbal 11. 9. v hale v Polance. 
Nakonec se díky posunutému ter-
mínu zúčastnilo jen šest obcí. Ples-
ná ve složení Radim Adámek, On-
dra Bochňák, Ivo David, Jan David, 
Klára Hrbáčová, Vláďa Mach a Pavel 
Novák skončila na bedně na třetím 
místě.

Umístění obcí ve volejbale:
1. Polanka nad Odrou
2. Krásné Pole
3. Plesná
4. Olbramice
5. Vřesina
6. Jistebník

Dalšími soutěžemi bude stolní tenis 
18.  9. v  Krásném Poli, badminton 
16.10. v Plesné, vzduchovka 23. 10. 
ve Zbyslavicích, kuželky 13.  11. 
v  Dobroslavicích a sálová kopaná 
20. Nebo 27. 11. v Polance. 

Průběžné pořadí obcí:
1. Klimkovice 62
2. Krásné Pole 56
3. Vřesina 54
4. Plesná 51
5. Polanka n.O. 50
6. Velká Polom 50
7. Horní Lhota 49
8. Olbramice 38
9. Zbyslavice 36
10. Čavisov 34
11. Dobroslavice 22
12. Jistebník 19

Výsledky najdete na www.vshry.cz
Vladimír Mach  
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Nový školní rok v DDM Plesná začíná
Nový školní rok opět začíná v DDM Plesná, kde jsme připravili velké množství kroužků, do kterých je možné se 
přihlásit. Vybraný kroužek navštivte v den, kdy se koná a můžete si ho vyzkoušet a získat od lektora podrobnější 
informace. Více informací na www.ddmporuba.cz nebo mobilu 725 037 079.

První hodina je zdarma a zápisné platí na celý školní rok 2021/2022. Výuka v zájmových útvarech probíhá během 
dní, ve kterých probíhá školní výuka. Během školního volna a prázdnin se kroužky nekonají, ale DDM Plesná pravi-
delně připravuje v těchto volných dnech sportovní a výtvarné aktivity nebo příměstské tábory.

Na Vaše děti se těší všichni zaměstnanci DDM.

Rozpis kroužků na školní rok 2021/2022

Den Čas Název zájmového útvaru Věková kategorie Zápisné
(celoroční) Vedoucí

Po
n

d
ěl

í

15.00–15.55
 od října Florbal – pokročilí I. pokročilí 1 000,- Kč Hanzel

16.00–16.55 In-line bruslení I. od 6 1 000,- Kč Koutný
16.30–17.25 Jumping pro děti 9–15 1 000,- Kč Andrýsková
17.00–17.55 In-line bruslení II. od 6 1 000,- Kč Koutný

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

Andrýsková

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

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

Andrýsková

Ú
te

rý

14.30–19.00
NOVINKA

Klávesové nástroje 
(keyboard, klavír)

6–18 1 700,- Kč Kašingová

15.00–16.25
Keramika a výtvarné 
techniky 

5–10 1 200,- Kč Peterková

15.00–15.55
 od října Florbal - začátečníci začátečníci 1 000,- Kč Hanzel

16.00–16.55 Pohybové a míčové hry od 7 1 000,- Kč Kubínová
16.00–16.55
NOVINKA Cvičení pro děti 3–6 1 000,- Kč Tabačková

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

17.30–18.25 Badminton I.
začátečníci

a mírně pokročilí 
1 000,-Kč 
(2x týdně 1 500,- Kč) *

Viest

18.30–19.25 Badminton II. středně pokročilí
1 000,-Kč 
(2x týdně 1 500,- Kč) *

Viest

19.30–20.25 Badminton III. pokročilí a dospělí
žáci ZŠ a SŠ 1 000,-Kč (2x týdně 1 500,- Kč)
ostatní 1 500,- Kč 
(2x týdně 2 300,- Kč) *

Viest

St
ře

d
a

  9.00–10.30 Cvičení rodiče a děti od 1,5 1 100,- Kč Hencová
15.00–16.25

 od října Florbal – pokročilí II. pokročilí 1 100,- Kč Hanzel

15.30–16.25
NOVINKA Předškolák 5–6 1 000,- Kč Kubínová

16.00–17.25 Divadelní kroužek od 10 1 100,- Kč Čechová
16.30–17.25
NOVINKA Kondiční cvičení pro děti od 8 1 000,- Kč Kubínová

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

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

Nawrathová

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

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 596 953 661, 
e-mail: reditel@ddmporuba.cz, www.ddmporuba.cz.
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15.00–15.55 Zumba pro děti 6–14 1 000,- Kč Nawrathová
15.30–16.25 Gymnastika I. začátečníci jen dívky 1 000,- Kč Hořejší
16.30–17.25 Gymnastika II. pokročilí jen dívky 1 000,- Kč Hořejší

17.30–18.25 Badminton IV.
začátečníci a mírně 

pokročilí
1 000,-Kč 
(2x týdně 1 500,- Kč) *

Viest

18.30–19.25 Badminton V. středně pokročilí 
1 000,-Kč 
(2x týdně 1 500,- Kč) *

Viest

19.30–20.25 Badminton VI. pokročilí a dospělí 
(žáci ZŠ a SŠ 1 000,-Kč (2x týdně 1 500,- Kč)
ostatní 1 500,- Kč 
(2x týdně 2 300,- Kč) *

Viest

* v ceně není započítán poplatek do Sokol Plesná

Za kolektiv zaměstnanců DDM
Mgr. Kateřina Hořejší
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PLESENSKÁ STEZKA

  HŘIŠTĚ TJ SOKOL PLESNÁ, NA ŽIŽKOVĚ 1, OSTRAVA-PLESNÁ

PREZENTACE OD 8:00 DO 9:30 NA  HŘIŠTI / START V 10:00 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA STAVEBNINY

ZVE VŠECHNY AKTIVNÍ PŘÍZNIVCE HORSKÝCH KOL

NA 29. ROČNÍK CYKLISTICKÉHO ZÁVODU

SOBOTA 2. 10. 2021

MUŽI

do 18 let

19-29 let

30-39 let

40-49 let

50-59 let

60 let a více

ŽENY

do 18 let

19-29 let

30-39 let

40-49 let

50 let a více

KATEGORIE TRASA

Délka trati: 21 km, 1 okruh

Povrch: polní a lesní cesty

300 �č - plat�a a re
istrace na místě

250 �č - re
istrace a plat�a p�edem

STARTOVNÉ

PŘILBA POVINNÁ+

INFORMACE A REGISTRACE

WWW.SOKOLPLESNA.CZ/STEZKA

SOKOL

OSTRAVA

PLESNÁ


