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Slovo starosty 
Vážení občané,

v  minulém  čísle  jsem  Vám  slíbil,  že 
Vás budu informovat o krocích, které 
povedou  k  dalšímu  zkvalitnění  byd-
lení v naší obci. 

VÝSTAVBA  KANALIZACE  –  v  říjnu 
bude zahájena výstavba druhé etapy 
kanalizace.  Začínat  se  bude  na  uli-
ci  Vlnitá  směrem  na  Karla  Svobody 
k bývalému statku, dále pak na ulici 
Na Milířích v Nové Plesné. S firmou 
jsme  se  domluvili  na  včasné  infor-
mování  o  prováděných  pracích  tak, 
abychom  Vám  mohli  tyto  informa-
ce oznámit  s předstihem.  Informace 
Vám  budeme  předávat  pomocí  vý-
věsek, rozhlasem, SMS zpráv a nově 
pomocí aplikace (viz níže) v sekci ak-
tuality. Prosím o toleranci při výkopo-
vých pracích hlavně v dopravě. 

OPRAVA ZASTÁVEK  –  v  naší  obci 
proběhne v nejbližší době oprava ná-
stupišť zastávek MHD včetně výměny 
přístřešků, a  to zastávky Stavebniny, 
Nová Plesná a Pomník Rudé armády. 

REVITALIZACE ZAHRADY MATEŘ-
SKÉ ŠKOLY  –  byla  vybrána  firma, 
která do konce roku provede revita-
lizaci zahrady mateřské školy. Na za-
hradě vzniknou nové hrací prvky pro 
děti, malé hřišťátko a skluzavka. 

VÝSTAVBA ZASTÁVKY NA DVO-
RECH – určitě jste si všimli, že právě 
probíhá výstavba nové zastávky „Ve 
Dvorech“ směr hypermarket. 

APKA Ostrava Plesná = aplikace do 
mobilu  –  nově  jsme  spustili  aplikaci 
na systémy Android a IOS, kterou si 
můžete stáhnout do svých mobilních 
telefonů.  Aplikace  se  bude  samo-
zřejmě  postupně  doplňovat  a  vy-
lepšovat. Název  aplikace  je Ostrava 

Plesná.  Dále  bych  rád  připomenul 
možnost zdarma zasílání SMS zpráv, 
které  jsou  hlášeny  místním  rozhla-
sem,  do  vašeho  mobilu.  Kdo  máte 
o tuto bezplatnou službu zájem, při-
hlaste se na našem úřadě. 

Všem Vám přeji příjemný podzim.

starosta Pavel Hrbáč

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
SE STÁNKY S VLASTNÍMI VÝROBKY

v  sobotu  30.  listopadu  2019  měst-
ský obvod Plesná pořádá již tradiční 
ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  STRO-
MU. 

Rádi  bychom  tuto  událost  rozšířili 
o stánky s výrobky. Kdo máte nápa-
dy,  šikovné  ruce a  chuť něco vytvo-
řit, prosím neváhejte a začněte s pří-
pravou  možná  už  i  teď.  Přihlásit  se 
můžete u členů kulturní komise.

 kulturní komise
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Nikdy není pozdě nechat si vyčistit komín
Přestože topná sezóna je teprve před námi, nikdy není pozdě na to, aby komín prohlédnul odborník a řádně ho vyčistil. 
Jen tak si budeme jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. 

Když vám povodeň vyplaví dům, nebo vichřice odnese střechu, většinou jde o zásah vyšší moci, kterému velice těžko 
zabráníte prevencí. Vznícení sazí v komíně ovšem většinou jednoznačně poukazuje na zanedbání péče o spalinovou 
cestu. Ukazuje se, že legislativa v péči o komíny má své opodstatnění. Počet komínových požárů se každoročně šplhá 
k hranici jednoho tisíce a čas od času to odnese i významná stavba.

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná 
konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Jasně vyplývá, že nevyčištěný komín může za 
převážnou většinu požárů komínových těles, a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když 
uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními minimálními lhůtami pro čištění spalinových cest (komínů) od spotřebičů paliv do 50 kW při celo-
ročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná 
paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, 
si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněnou osobou – 
kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?

•  Je kouřovod řádně upevněn?

•  Není plášť spotřebiče nebo kouřovod propálený?

•  Fungují uzávěry komínových dvířek?

•  Je komín na povrchu celistvý, bez viditelných spár, netěsností a omítnutý?

•  Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od komína a tepelného zdroje?

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na  linku 150 nebo 112. 
Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.

Referent prevence: Vladimír Dedek

Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

www.kominictvi-lukovsky.cz

Tel.: 602 930 888
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Sběr šrotu
Vážení spoluobčané,

v rámci podzimního úklidu provede 
Sbor dobrovolných hasičů v Plesné 
v sobotu 5. října 2019 v do-
poledních hodinách sběr kovového 
šrotu po celé naší vesnici.

Hasiči prosí spoluobčany, kteří ten-
to  nepotřebný  železný  šrot  mají, 
aby jej připravili v daný termín před 
svá obydlí.

 Předem děkuji hasiči z Plesné

OZO Ostrava nabízí
objednávkový systém pro občany přes webové rozhraní eshop.ozoostrava.cz

Jedná  se  o  e-shop  na  firemních 
webových  stránkách,  jehož 
prostřednictvím  si  mohou  zájemci 
objednat  vybrané  komerční  služby. 
K  většímu  komfortu  a  pohodlí  ob-
jednávajících  přispívá  i  placení  kar-
tou.

„Prostřednictvím  elektronického 
objednávkového  systému,  který  byl 
spuštěn  začátkem  letošního  roku, 
si mohou občané objednat přista-
vení velkoobjemového kontejne-
ru, vývoz žumpy či septiku, nákup 

Kontakty pro služby:
Na telefonní čísla lze volat pouze v pracovní dny od 7:00 do 14:00.

Velkoobjemové kontejnery - tel: 596 251 252, e-mail: toporcerova@ozoostrava.cz

Žumpy a septiky - tel: 596 251 252, e-mail: toporcerova@ozoostrava.cz

Odvoz nábytku – pro občany Ostravy - tel: 596 251 215, e-mail: sobek@ozoostrava.cz

Kompost – tel: 596 251 315, e-mail: jaros@ozoostrava.cz

Substrát – tel: 596 251 315, e-mail: jaros@ozoostrava.cz

většího množství kompostu nebo 
zeminového substrátu, a to včetně 
dopravy, a nebo odvoz objemného 
odpadu z domácnosti. Až donedáv-
na  přitom  museli  zájemci  o  většinu 
zmiňovaných  služeb přijet  přímo do 
provozovny v Ostravě-Kunčicích, kde 
podepsali smlouvu a zaplatili zálohu. 
A po provedení  služby museli přijet 
opět,  aby  dořešili  rozdíl  mezi  zálo-
hou a skutečnou cenou služby. Tato 
možnost je tu i nadále, abychom vyšli 
vstříc také lidem, kteří nevyužívají in-

ternet. Ale kdo chce, může si nyní 
uvedené služby objednat i zaplatit 
z pohodlí domova. Cena je v tom-
to případě paušální, kupující platí 
kartou  a  poté  už  nic  dalšího  neře-
ší,“  říká  Vladimíra  Karasová,  mluvčí 
společnosti OZO Ostrava, a dodává, 
že  podle  očekávání  je  v  e-shopu 
prozatím  největší  zájem  o  přista-
vení  velkoobjemových  kontejnerů 
určených  k  likvidaci  různého  druhu 
stavebního či objemného odpadu. 

V LETOŠNÍM ROCE BUDOU OPĚT PŘISTAVENY
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. 

(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)

OZNÁMENÍ OBČANŮM

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Městský obvod Plesná srdečně zve na  slavnostní VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ, které se uskuteční 7.  prosince 2019. Prosíme 
rodiče dětí narozených v  roce 2019, kteří mají zájem zú-
častnit se Vítání občánků v Plesné, aby se přihlásili nejpoz-
ději do 15. listopadu 2019 u paní tajemnice Ing. Markéty 
Prokešové  

Mprokesova@plesna.ostrava.cz,  

tel. 606 664 662 
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Září, září na léto jde stáří,
zlaté slunce září malátně a únavou.

Žáci, žáci ve slohové práci píšou,
jak nám ptáci mizí nad hlavou.
Slívy se modrají, jablka sládnou,

podzim jde po kraji, rybníky chladnou.
Obal se pavoučku hedvábnou nití,

ulétni podzime, nebo tě chytí….

Milí čtenáři,
měsícem  září  se  zavřela  definitivně  prázdninová  vrátka, 
zůstaly jen zážitky letního království, letních lásek, prázdni-
nových táborů, kdy se stýská po mamince u jisker vyléta-
jících z táborových ohňů. Vzpomínky vesměs romantické 
a délkou času přikrášlené máme hluboko v sobě a dojí-
mají k slzám. 

KD vstupuje do dalšího období své tvůrčí činnosti. 

Připravil  na  5.  září  podzimní  zájezd.  Vybraným  místem 
jsou  Dlouhé  Stráně  a  Bruntálsko.  Z  dalších  aktivit  pak 
bude následovat beseda v Domě dětí. 

Na závěr slova už dnes archaická, složená do veršů s vůní 
mírně erotickou. 

Radlice krájí chléb, co voní ještě v hlíně.
Oráč ho solí potem, jde brázdou naboso,

souvrať jsou jablíčka zrající v dívčím klíně.
Usednu na strniště, ochutnám jablíčka v zástěrce 

moji milé.
Holoubek mládí vzlétne – a už se nevrátí...

Příspěvek je tentokrát poměrně krátký,  ukončí ho hra se 
slovy: 

„Teta, už máte osetá pole. Kdo je osel?„
„Pan hospodář je osel.“

Začal radou a skončil zradou.

Za KD v Plesné Mgr. Pavla Bublová  s přáním houbařům: 
Hodně voňavých radostí z plných košíků hub. 

Foto: ing. Jiří Bubla

VÁNOČNÍ ŠTRŮDL
Pečete rádi a jste soutěživí? Tak neváhejte a přineste jeden 
svůj štrůdl porovnat s ostatními účastníky na soutěž pořá-
danou městským obvodem Plesná. 

Soutěž se koná 30. 11. 2019 v 16 hod u rozsvícení vánočního 
stromečku v označeném stánku „VÁNOČNÍ ŠTRŮDL“, o vítě-
zi rozhodně porota. 
Na vítěze čeká věcná cena!

I členové KD se mohli podělit se svými prázdninovými zá-
žitky,  vzpomínkami a pocity  se  svými přáteli  na  setkání, 
které je dlouhodobou tradicí v životě KD. Bylo to setkání 
u vařených klobásek v klubovně TJ Sokol. Předseda KD 
pan Zdeněk Antoš připomněl, jak je důležité číst Zpravo-
daj  Pleso,  ve  kterém  je  spousta důležitých  informací  ze 
života obce, mezi jinými  i obšírné vyhodnocení aktivit KD. 
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Žižkováci podruhé

Jak si vloni Žižkováci na svém prvním 
setkání  na  hřišti  slíbili,  nezapomněli 
a opravdu se sešli.

Zase  jsme  napsaly  pozvánky,  roz-
nesly je po Žižkově. Protože jsme už 
měly  zkušenost,  že  o  prázdninách 
mnozí cestují, přesunuly jsme setkání 
na pozdější dobu, tentokrát na sobo-
tu 7. září.

Letos  nám  nepřálo  počasí  jako  po-
prvé – ale to nic nebránilo tomu, aby 

Žižkováci  nepřišli.  Bylo  nás  sice  jen 
asi  45  (proti  loňsku opravdu méně), 
mnohé  zřejmě,  bohužel,  odradilo 
deštivé  počasí.  Udělali  ale  chybu: 
všichni jsme se velmi dobře bavili, se-
děli  jsme pod střechou u hospůdky, 
s velkým výběrem jídla a pití z vlast-
ních  zdrojů  –  a  to  vše  vytvářelo bá-
ječnou  náladu,  takže  jsme  ani  ne-
vnímali, že prší. A ti, kteří tady bydlí 
teprve krátkou dobu, opět jako loni, 
znovu si pochvalovali bydlení na Žiž-
kově.  A  vlastně  všichni  zdůrazňovali 
dobré  sousedské  vztahy.  Přišel  nás 

pozdravit i pan starosta Hrbáč, který 
v krátkém proslovu zdůraznil význam 
vzájemného setkávání.

Když  zazpívala  Bára  Čechová  árii 
z  Mamzelle  Nitouche,  všichni  jsme 
pocítili  hrdost  na  úspěšnou mladou 
Žižkovanku. 

Určitě  se  i  druhé  setkání  vydařilo 
a jen potvrdilo, jak je nenahraditelné 
v dnešní době holdující výzvám k vir-
tuálním přátelstvím.

  Jana Máchová, Šárka Hrdinová

Dům dětí a mládeže
Ostrava-Poruba

příspěvková organizace
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24. ročník Vesnických sportovních her

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.

Zájmové kroužky v DDM Plesná
Cvičení pro rodiče a děti   – společná cvičení rodičů a dětí od 1,5 do 4 let, rozvoj pohybových dovedností (chůze, 

běh, skok, lezení), motorické a regenerační aktivity soutěže

In-line bruslení   – základní prvky in-line bruslení, technika brzdění, jízda vzad, prvky freestyle

Míčové a pohybové hry   – rozvoj pohybových dovedností, rychlosti, síly a obratnosti, základy kolektivních mí-
čových her (vybíjená, přehazovaná, fotbal a další)

Florbal   – základní florbalové údery, technika přihrávek a střelby

Gymnastika   – základní gymnastické prvky, cvičení prostných, na kladině a cvičení přeskoku

Zumba   – cvičení kombinující latinsko-americké tance a fitness, pro děti i dospělé

Jóga   – cvičení pro dospělé zaměřené na zdravý životní styl a  rozvoj  fyzických schopností 
a dovedností

Badminton   – správné držení rakety, nácvik úderů a vlastní hra

Lego a 3D tisk   – práce se stavebnicemi Lego Creator, Architecture a Technic, tisk na 3D tiskárně

Keramika a výtvarné techniky  – práce s keramickou hlínou a glazurami, netradiční výtvarné  metody s papírem a další 
kreativní hrátky

Šikovné ručičky   – výtvarné metody tradiční i netradiční včetně práce s látkou, textilem a vlnou

Divadelní kroužek   – základy divadelního pohybu a řeči, práce s rekvizitami 

Na Vaše děti se těší všichni zaměstnanci DDM. 
pokračování na str. 8

Vesnické  sportovní  hry  pokračovaly 
po  prázdninové  přestávce  soutě-
ží  v  lukostřelbě.  Soutěž  se  konala 
za  pěkného  počasí  v  okolí  Rybář-
ské  bašty  pod Majerákem  ve  Velké 
Polomi.  Zúčastnilo  se 45  lukostřelců 
z  12  obcí.  Počet  stanovišť  se  rozší-
řil na 12 a na každém měli soutěžící 
k dispozici 3 pokusy. Každé družstvo 
absolvovalo  celý  okruh  pohromadě 
s jedním rozhodčím, což bylo hodno-
ceno velmi pozitivně. Excelovali střel-
ci z Krásného Pole, pouze v jednotliv-
cích první místo obsadil Martin Hyžák 
z Horní Lhoty s nástřelem 248 bodů. 

Plesnou  reprezentovalo  družstvo  ve 
složení   Michal  Baier  (8. místo,  183 
bodů),  Petr  Langa  (  16.  místo,  144 
b.), Petr Košař (22. místo, 117 b.), Li-
bor Hrdina (28. místo, 104 b.) a skon-
čilo na pěkném pátém místě.

V celkovém pořadí se boj na předních 
místech  velmi  vyrovnal  a  první  pě-
tici  dělí  od  sebe  pouhé  čtyři  body. 
Zbývají  ještě  soutěže  v  cyklistice 
(Plesenská stezka 5.10.), vzduchovce 
(19.10.  Zbyslavice)  a  sálové  kopané 
(Polanka 23.11.)

Výsledky soutěže družstev v lu-
kostřelbě:

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

Celkové výsledky po lukostřelbě:

1. Krásné Pole                             79 b.
2. Polanka n/O                             79 b.
3. Klimkovice                                77 b.
4. Plesná                                      75 b.
5. Vřesina                                     75 b.
6. Horní Lhota                              68 b.
7. Velká Polom                             62 b.
8. Olbramice                                49 b.
9. Dolní Lhota                              42 b.
10. Zbyslavice                                40 b.
11. Dobroslavice                          30 b.
12. Jistebník                                 20 b.

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

Vladimír Mach

Přijďte fandit nebo se zúčastnit 
27. ročníku Plesenské stezky 
v sobotu 5.října.               



Zpravodaj PLESO

8

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
DDM Plesná hledá zaměstnance – uklízečka/uklízeč
Do kolektivu zaměstnanců v DDM Plesná hledáme nového zájemce o pracovní pozici uklízečka/uklízeč.

Nabízíme hlavní pracovní poměr na 6 hod/den  ve dvousměnném provozu  (jeden  týden  ranní, druhý  týden od-
polední), plat 11 000,- Kč, stravenky, 25 dnů dovolené.

Zájemci zasílejte životopis na email: reditel@ddmporuba.cz. 
Mgr. Kateřina Hořejší. ředitelka DDM

Vychází 4x ročně • Vydavatel: statutární město Ostrava, městský obvod Plesná, Dobroslavická 83, 725  27 Ostrava-Plesná, REDAKČNÍ A  KULTURNÍ KOMISE RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PLESNÁ 
• uzávěrka dalšího čísla 25. listopadu 2019 • IČO: 00845451 • Registrační číslo: MK ČR E 15407 • e-mail: posta@plesna.ostrava.cz • ID datové schránky: ejibp8Y • ročník 23 • číslo 3 • Některé články 
neprošly korekturou textu, jelikož autoři si nepřejí, aby jim bylo do článku zasahováno. Děkujeme za pochopení. Redakční rada.• www.plesna.cz • sazba a tisk JENA Šumperk, www.jenasumperk.cz

Rozvrh jednotlivých kroužků
Den Čas Název zájmového útvaru Věková 

kategorie
Zápisné

(celoroční) Vedoucí

Po
n

d
ěl

í

14.00-18.00
Klávesy (keyboard, klavír)
– individuální výuka 30 min

6–18 1 600,- Kč Odrihocká J.

15.00-15.55 Florbal – pokročilí I. pokročilí 900,- Kč Hanzel

16.00-16.55 In-line bruslení I. od 6 900,- Kč Koutný

17.00-17.55 In-line bruslení II. od 6 900,- Kč Koutný

18.00-18.55 In-line bruslení III. od 6 900,- Kč Koutný

Ú
te

rý

9.30–11.00
 12 lekcí

od 1. října
Jóga 

senioři (od 
60 let)

400,- Kč
Kucharčík

ostatní 600,- Kč

15.00–16.25 Keramika a výtvarné techniky 5–10 1 100,- Kč Peterková

15.00–15.55 Florbal – začátečníci začátečníci 900,- Kč Hanzel

16.00–16.55 Gymnastika I.
začátečníci
jen dívky

900,- Kč Hořejší

16.30–18.25 Šikovné ručičky 10–15 1 100,- Kč Peterková

17.00–17.55 Gymnastika II.
pokročilí
jen dívky

900,- Kč Hořejší

17.40–19.05 Badminton I. 8–14 
žáci ZŠ a SŠ 900,-Kč (2xtýdně 1 500,- Kč)
ostatní 1 300,- Kč 
(2xtýdně 2 100,- Kč) *

Viest

19.10–20.35 Badminton II. 14–19
žáci ZŠ a SŠ 900,-Kč (2xtýdně 1 500,- Kč)
ostatní 1 300,- Kč 
(2xtýdně 2 100,- Kč) *

Viest

St
ře

d
a

  9.00–10.30 Cvičení rodiče a děti od 1,5 900,- Kč Hencová

15.00–16.25 Florbal – pokročilí II. pokročilí 900,- Kč Hanzel

16.00–17.25 Divadelní kroužek od 10 900,- Kč Čechová

16.30–17.25 In-line bruslení začátečníci od 5 900,- Kč Koutný

17.30–18.25 In-line bruslení IV. od 6 900,- Kč Koutný

17.30–18.55 Lego a 3D tisk I. od 6 900,- Kč Kubínová

18.00–18.55 Zumba pro dospělé od 15
žáci ZŠ a SŠ 900,-Kč
ostatní 1 300,- Kč

Nawrathová

18.30–19.25 In-line bruslení V. od 6 900,- Kč Koutný

Č
tv

rt
ek

15.00–15.55 Zumba pro děti 6–14 900,- Kč Nawrathová

15.30–16.25 Cvičení pro děti 4–6 900,- Kč Kubínová

16.30–17.25 Míčové a pohybové hry od 6 900,- Kč Kubínová

17.30–18.55 Badminton III. 8–14
žáci ZŠ a SŠ 900,-Kč (2xtýdně 1 500,- Kč)
ostatní 1 300,- Kč 
(2xtýdně 2 100,- Kč) *

Viest

17.30–18.55 Lego a 3D tisk II. od 6 900,- Kč Kubínová

19.00–20.25 Badminton IV. 14–19 
žáci ZŠ a SŠ 900,-Kč (2xtýdně 1 500,- Kč)
ostatní 1 300,- Kč 
(2xtýdně 2 100,- Kč) *

Viest

* v ceně není započítán poplatek do Sokol Plesná
Za kolektiv zaměstnanců DDM Mgr. Kateřina Hořejší


