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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná

Z obsahu:

Nad otázkami občanů

Pořád máme co na práci

Vesnické sportovní hry 2018

Vážení spoluobčané,
v minulém Plese  jsem začal odpoví-
dat na některé otázky našich občanů. 
Rád bych navázal a vybral jsem něko-
lik nejčastějších otázek, na které Vám 
nyní odpovím:

Proč není ve středu obce hřiště pro 
děti s maminkami?

Bohužel, v této chvíli městský obvod 
Plesná  nedisponuje  žádnými  po-
zemky  v  centru městského  obvodu, 
na  kterých by  se požadované  hřiště 
dalo vybudovat.

Proč neprovádí Městská policie 
a Policie ČR měření dodržování 
rychlosti?

Pravidelně žádáme Městskou i Státní 
policii  o  častější  nebo  intenzivnější 
měření  rychlosti  v  našem  obvodě, 
nicméně  intenzita,  kterou  se  mě-
ření  provádí  bohužel  není  v  takové 
míře, v  jaké bychom si představova-
li.  To  nás  však  neodrazuje  od  toho, 
abychom i nadále tyto složky upozor-
ňovali  na  neutěšený  stav  týkající  se 

rychlosti v našem městském obvodu 
a  taktéž  i  nadále  budeme  žádat  o 
zvýšení intenzity měření. Za poslední 
dva  roky  se  však  intenzita  měření 
v  našem  obvodě  oproti  minulosti 
zdvojnásobila. 

Můžete občanům městského obvo-
du vysvětlit, proč městský obvod 
nekoupil území bývalého koupa-
liště, které je v majetku TJ Sokol 
Plesná?

Městský obvod Plesná nechal v rám-
ci nabídky Tělocvičné  jednoty Sokol 
Ostrava-Plesná  na  prodej  pozemku 
objektu  bývalého  koupaliště  vypra-
covat znalecký posudek k určení ceny 
nabízené  nemovitosti.  Bohužel  se 
plesenskému Sokolu výše nabídky na 
koupi pozemku ze strany městského 
obvodu nelíbila, a proto následně od 
své nabídky ustoupil. Městský obvod 
nemá  jiné  možnosti,  než  nabídnout 
právě cenu dle znaleckého posudku 
a  je  pouze  na  uvážení  členů  Tělo-
cvičné jednoty Sokol Ostrava-Plesná, 
zda akceptuje částku, kterou městský 
obvod Plesná může nabídnout nebo 
bude požadovat  částku  vyšší. Měst-
ský obvod Plesná nemůže z důvodu 
řádného  hospodaření  na  tyto  vyšší 
částky reagovat, a tudíž nemůže vyšší 
částky nabídnout.

Můžete občanům sdělit v jaké 
fázi zatím skončila akce „Sluneční 
stráň“?

Pozemky,  které  jsou  nazývány  „Slu-
neční stráň“, byly změnou Územního 
plánu opět zařazeny do funkčního vy-
užití orná půda. 

Můžete občanům odpovědět, kdy 
budou dokončeny chodníky v rám-
ci městského obvodu?

Městský obvod Plesná nechal v roce 
2017  vypracovat  podrobnou  studii 
o  možnosti  vybudování  chodníků 
na  ulicích  K.  Svobody,  26.  dubna  a 
Vlnitá. Na posledním zasedání Zastu-
pitelstva městského  obvodu  Plesná, 
které se konalo 21. 3. 2018, bylo roz-
hodnuto, že rada městského obvodu 
Plesná může dál aktivně pracovat na 
projektování  těchto  chodníků.  Zna-
mená  to,  že  v  nejbližší  době  bude 
zadána  veřejná  zakázka  na  výběr 
zhotovitele projektové dokumentace 
chodníků na  výše uvedených  komu-
nikacích městského obvodu Plesná.

Proč nejsou v našem obvodě roz-
místěny tabule „Zákaz podomního 
prodeje“ 

Vzhledem k tomu, že městský obvod 
Plesná  je  součástí  a  jedním  z měst-
ských  obvodů  statutárního  města 
Ostravy,  platí  i  na  našem  území  zá-
kaz podomního prodeje, který je dán 
obecně závaznou vyhláškou o zákazu 
podomního prodeje. Obecně závaz-
né  vyhlášky  se  vztahují  na  celé  úze-

pokračování na str.2
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Slovo místostarosty

Vážení čtenáři,
v  příštích  číslech  našeho  ča-
sopisu  Vás  chceme  pravidelně 
seznamovat  s  úseky  života  ně-
kterých  našich  spoluobčanů, 
které právem pro své vlastnosti, 
pracovitost, obětavost, vizionář-
ství  můžeme  nazývat  osobnost-
mi obce.

Zasílejte  své  náměty  na  emai-
lové adresy členů redakční rady.

Děkujeme Vám.
Tým redakční rady

mí města Ostravy. Z  tohoto důvodu 
nejsou  na  celém  území  statutárního 
města  Ostravy  umísťovány  poža-
dované  cedule  s  nápisem  „Zákaz 
podomního  prodeje“.  V  případě, 
že  byste  se  setkali  s  tímto  podom-
ním  prodejem  na  území  městského 
obvodu  Plesná,  volejte  prosím  na 
telefonní  číslo  156  Městské  policii 
Ostrava.  Městská  policie  Ostrava 
okamžitě bude celou záležitost řešit, 
jak pokutováním, tak vykázáním z na-
šeho území.

V jakém stadiu je kanalizace?

Na  konci  roku  2017  byla  dokonče-
na  první  a  stěžejní  etapa  splaškové 
kanalizace Žižkov, která nyní prochází 
testováním  s  následným  uvedením 
do  provozu  „kolaudací“.  Tato  fáze 
by měla být ukončena v květnu, po-
případě v červnu 2018. Poté budou 

majitelé nemovitostí v lokalitě Žižkov 
vyzváni k napojení svých nemovitostí 
na splaškovou kanalizaci. V současné 
době pracujeme na možnostech, jak 
občanům s napojením na splaškovou 
kanalizaci  pomoci.  Další  fáze  kana-
lizace (II. etapa stavby kanalizace) řeší 
odkanalizování  zbytku  území  měst-
ského obvodu Plesná. Nyní  probíhá 
tzv. revize projektu, která by měla být 
ukončena zhruba v polovině letošní-
ho roku a poté bude ihned vyhlášena 
soutěž na dodavatele stavby. Veškeré 
tyto aktivity spojené s druhou etapou 
jsou  plně  v  kompetenci města.  Sta-
tutární město Ostrava s námi aktivně 
v  této  věci  komunikuje.  Vedení  na-
šeho  městského  obvodu  samozřej-
mě celou akci kanalizace nepřetržitě 
sleduje  a  snaží  se  o  co  nejpružnější 
vývoj  celé  stavby.  Dle  posledních 
informací,  by  ještě  v  letošním  roce, 

tj.  na  podzim  roku  2018,  v  případě 
úspěšného  vysoutěžení  dodavatele 
stavby, mohla být  tato  stavba  zahá-
jena.

Vážení  spoluobčané  dovolte  mi, 
abych Vás závěrem všechny pozval na 
21.  ročník  našeho  velmi  úspěšného 
festivalu Májová Plesná a gulášovou 
soutěž Gulášfest. Jak je již na tomto 
dvoudenním  festivalu  zvykem,  při-
pravila pro Vás naše kulturní komise 
velmi  zajímavý  a  bohatý  program 
s celou řadou kulturních vystoupení. 
Také  mi  dovolte,  abych  poděkoval 
rodině  Trytkove  o  zapůjčení  louky 
v centru obce, a také našim drahým 
sponzorům,  které  jmenovitě  uvede-
me v dalším čísle vydání Plesa. 

Pavel Hrbáč
starosta

Vážení spoluobčané, za poslední rok 
zaznamenáváme  stížnosti  občanů 
na  nezodpovědné  majitele  našich 
čtyřnohých  kamarádů  a  společníků,  
psů. A  to  v  tom  smyslu,  že po  udr-
žovaných chodnících téměř po  celé 
naší  obci  bývají  neuklizeny  psí  ex-
krementy. Proto bychom tímto chtě-
li  požádat  majitelé  psů,  aby  si  po 
těchto,  když  vykonají  svou  potřebu 
na  chodníku  nebo  jiné  komunika-
ci,  tyto  exkrementy  uklízeli.  Každý 
z nás si platí na číslo popisné svého 

domu  popelnici,  takže  by  to  neměl 
být  problém.  Naprosto  chápeme 
naštvané  majitelé  domků,  když  vy-
jdou před svůj dům na chodník nebo 
kousek zeleně a třeba před brankou 
šlápnou  do  psího  lejna.  Chceme 
ještě  letos    začít  realizovat  výstavbu 
chodníků  téměř  po  celé  naší  obci. 
Budou nové a hezké.

A  když  jsme  u  psů,  tak  si  dovolím 
připomenout,  že místní  poplatek  za 
psa se platí do 31. 3. 2018 na našem 
Úřadě  městského  obvodu  Plesná 
v úřední dny, ve výší  150,- Kč za psa, 
za  každého dalšího  500,- Kč  a v  by-
tovém  domě  300,- Kč.  Poplatek  za 
psa  je možno také uhradit přímo na 
účet  č.  19-1649977339/0800,  VS 
2712411XXX, ( za XXX doplníte číslo 
popisné domu majitele psa, např. čís-
lo popisné 51, se uvede 051). Zpráva 
pro příjemce: jméno a příjmení maji-
tele psa. Stav přihlášených psů v naši 
obci k měsíci ledu 2018 je cca 251.

Závěrem mi  dovolte,  abych  vás  po-
zval  na  tradiční  21  ročník  Májové 

Plesné,  který  se  bude  konat  dne  
30. 4. 2018  a  1. 5. 2018.  Bude  pří-
praven  bohatý  kulturní  program. 
Předně  patří  poděkování  celé  naši 
kulturní komisi, sponzorům, spolkům 
a všem, kteří  s  touto akcí pomáhají. 
Doufejme,  že  počasí  na  tuto  celou 
akci nám vyjde!

Roman Rajský, místostarosta
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Informace z úřadu :

Předškolní vzdělávání 
Pro  děti,  které  do  31.  srpna  2018 
dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 
2018 předškolní vzdělávání povinné.

Pokud  ještě  dítě  do mateřské  školy 
nedochází, musí ho zákonný zástup-
ce přihlásit ve spádové nebo jím vy-
brané mateřské  škole  v  termínu  zá-
pisu (zápis v mateřské škole Ostrava 
-  Plesná  bude  probíhat  dne  10.  5. 
2018 od 8:00 do 16:00 hodin).
Povinné  předškolní  vzdělávání  se 
nevztahuje  na  děti  s  hlubokým 
mentálním postižením.
Povinnost  předškolního  vzdělávání 
není dána ve dnech školních prázdnin 
(tak  jako  u  základních  a  středních 
škol). Jarní prázdniny se určují podle 
sídla mateřské školy, v souladu s or-
ganizací školního roku. 

Individuální vzdělávání:
Zákonný zástupce dítěte, pro které je 
předškolní  vzdělávání  povinné,  pro 

ně může v odůvodněných případech 
zvolit,  že  bude  individuálně  vzdě-
láváno (v případě, že se bude jednat 
o převážnou část školního roku). Tuto 
skutečnost  písemně  oznámí  řediteli 
mateřské školy.
Nepřihlášení  dítěte  nebo  zanedbání 
péče  o  povinné  předškolní  vzdě-
lávání je považováno za přestupek.

Uzavření úřadu
V pondělí 30.dubna 2018 bude Úřad 
městského  obvodu  Plesná,  z  důvo-
du  přípravy  festivalu  Májová  Plesná 
2018,  uzavřen.  Děkujeme  za  po-
chopení.

Poskytování bezúročných 
zápůjček statutárního 
města Ostravy na realiza-
ci výměny kotlů
Statutární  město  Ostrava  nabízí 
možnost zápůjčky na realizaci výmě-
ny  kotlů  v  souvislosti  s  omezením 
primárních  emisí  znečišťujících  lá-
tek  z  lokálního vytápění domácností 
v  rámci  dotačního  programu  „Kot-
líkové  dotace  v  Moravskoslezském 
kraji – 2. výzva“.

Více informací na   
http://zdravaova.cz/opatreni-13

Letní příměstský tábor
Léto se Sokolem

9 - 13. července 
v areálu hřiště TJ Sokola Plesná na Žižkově

- tábor probíhá denně: od 7:00 - 17:00 hod. (program od 8:00 - 16:00 hod.)
- program: celotáborová hra, sportovní hry, turistika, soutěže, kreativní tvoření...
- cena zahrnuje: 5x oběd, 10x svačina, pitný režim, odměny, materiál...

Cena: 1 950 kč (sourozenci 3 750 Kč)
kapacita max. 20 dětí

pro děti od 6 - 12 let

www.sokolplesna.czVíce  informací a přihlášky najdete na:
Přihlášky a platba do 31. 5. 2018
Tel.: 608 631 412, brunova.a@seznam.cz

Kanalizace lokalita Žižkov
Připojení  rodinných  domů 
na  splaškovou  kanalizaci  v  lokalitě 
Žižkov,  bude možné  až  po  její  „ko-
laudaci“, která proběhne v polovině 
tohoto  roku.  Nyní  probíhají  zkouš-
ky  funkčnosti  kanalizace  a  příprava 
k uvedení do provozu. 

Modernizace rozhlasu
Občané,  kteří  mají  zájem  o  hlášení 
rozhlasu prostřednictvím SMS zprávy 
či  e-mailem,  nahlásí  svá  telefonní 
čísla,  popřípadě  e-mailovou  adresu 
na  Úřad  městského  obvodu  Plesná 
pracovnici  Mgr.  Dagmar  Lapešové, 
DiS,  (dlapesova@plesna.ostrava.cz, 
tel: 599 427 108).
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Knihovna informuje
Kromě  spolupráce  Knihovny  města 
Ostravy, pobočky  v Plesné a mateř-
ské školy, která se zaměřuje zejména 
na letošních 16 předškoláků, bychom 
se nově  rádi  zaměřili  na  seniory.  Již 
při  listopadovém  setkání  s  jubilanty 
jsme představili práci knihovny a vy-
bídli jsme seniory k častějším návště-
vám pobočky. Někteří přišli, ale zatím 
jich není mnoho. Proto paní knihovni-
ce Marcela Pekaříková oslovila přímo 
předsedu  klubu  seniorů  a  pozvala 
jeho  členy  do  knihovny.  Pan  Antoš 
setkávání, která začnou na jaře, přislí-
bil. Věříme, že jak místní klub senio-
rů,  vyhodnocený  primátorem města 
Ostravy jako Klub seniorů roku 2017, 
tak další lidé z Plesné zkusí ještě více 
využívat  služeb  zdejší  knihovny. Na-
bízíme Vám nejen nové knihy  všech 
žánrů či časopisy, ale také místo, kde 
se můžete setkávat, povídat si či od-
počívat.  Máte-li  jakýkoli  dotaz,  rádi 

V knihovně nejen knihy
Knihovna  je  místem  setkávání.  Bylo 
by dobré, kdybychom se v knihovně 
potkávali nejen u knih, ale  i u  jiných 
krásných věcí, které lze vytvořit. 

Mnozí lidé mají různorodé zájmy, ko-
níčky a vytvářejí rozmanité předměty, 
při  jejichž  „výrobě“  prokáží  úžasné 
dovednosti  –  šijí,  pletou,  háčku-
jí,  paličkují,  batikují,  vyřezávají  ze 
dřeva,  modelují,  malují,  konstruují 
atd. Napadlo nás, že mezi námi jsou 
určitě  takto  šikovní  občané,  určitě 
i  žáci  a  studenti,  kteří  chodí  třeba 
do výtvarných oborů v Domě dětí – 
a  všichni  by  se  zajisté  mohli  něčím 
pochlubit!  Proto bychom  rádi  právě 
v  naší  knihovně  uspořádali  výstavu 
vašich prací, a to od června 2018. 

Věříme,  že  se  mezi  námi  v  Plesné 
či  okolí  najdou  ti,  kteří  nabídnou 
knihovně své práce, aby se jejich krá-
sou mohli potěšit i jiní a aby si mohli 
vyměnit  zkušenosti. Napište nám co 
nejdříve nebo volejte, máte-li  zájem 
své  práce  ukázat:  e-mail:  plesna@
kmo.cz příp. tel. 602 121 153.

Knihovnice Marcela Pekaříková 
a dobrovolník Šárka Hrdinová

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů  Plesná 
bude letos pořádat hasičské sou-
těže u hasičské zbrojnice v těchto 
termínech:

16. 6. 2018  Soutěž mladých hasi-
čů ,,Ostravská liga“ v 9.00 hodin 

23. 6. 2018  Soutěž mužů  a  žen 
,,memoriál  Jaroslava  Antoše“  ve 
14.00 hodin

25. 8. 2018 Soutěž veteránů nad 
35  let,,memoriál  Jaroslava  Ma-
chy“ v 15.00 hodin

25. 8. 2018  Soutěž mužů  a  žen 
NOČNÍ ve 21.30 hodin

Budeme  mít pro Vás připraveno 
bohaté  občerstvení  ,  soutěže  se 
budou konat za každého počasí. 

Srdečně zvou hasiči

Hasičské plesy skončily a jaro začíná…

Každý  rok  pořádají    místní  hasiči 
dva hasičské plesy. Tradiční ples byl 
v lednu a maškarní v březnu.

Oba  plesy  se  hasičům  vydařily, 
hosté byli spokojení, masky se vyřá-
dily  v  tanci  a  také  v  soutěžích mezi 
stoly, vítěz si odnesl cenu. Také byly 
vyhodnocené  tři  nejpěknější  masky 
i když měly všechny své kouzlo. 

Naše členka, kuchařka Monika Bajge-
rová  se  postarala  o  domácí  večeři 
a hosté se jen olizovali a pochvalova-

li si naplněná bříška, jaké to bylo vý-
borné.

Pro hosty byl připraven i foto koutek, 
který měla na starost fotografka sleč-
na Zuzana Bajgerová.

Hasiči  děkují  sponzorům  a  členům 
sboru, kteří svými hodnotnými  cena-
mi  a  financemi  přispěli  do  tomboly 
a kdo z účastníků měl štěstí a vyhrál, 
byl určitě nadmíru spokojený

Za SDH Jana Benková 
jednatel sboru

Vám jej zodpovíme, pište na plesna@
kmo.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu, 
a to vždy ve středu v  8.00 – 11.30 a 
12.30 – 17.00 hodin.

Marcela Pekaříková
Šárka Hrdinová 
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AKCE PRO OBČANY PLESNÉ V ROCE 2018

„Společný odchod k po-
mníku ve 14.30 z konečné 

autobusů MHD Plesná. 

Po skončení pietní vzpo-
mínky se odebereme 

položit květiny k pomníku 
tankisty Borise Pochožaje. 
Srdečně zvou pořadatelé.“

22. DUBNA PIETNÍ VZPOMÍNKA U  SOVĚTSKÝCH 
LETCŮ (Vlastenecké sdružení antifašis-
tů Ostrava, Klub českého pohraničí V. 
Soukupa Ostrava, obec Velká Polom)

26. DUBNA  OSVOBOZENÍ PLESNÉ (obec)

30. DUBNA STAVĚNÍ MÁJE S  PÁLENÍM ČARO-
DĚJNIC (obec a všechny složky, podni-
katelé)

1. KVĚTNA MÁJOVÁ PLESNÁ (obec a  všechny 
složky, podnikatelé)

9. ČERVNA DEN DĚTÍ (obec, DDM Plesná)

16. ČERVNA SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ „OST-
RAVSKÁ LIGA“ (SDH Plesná)

17. ČERVNA DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN NA  ŽIŽ-
KOVĚ (TJ Sokol Plesná)

23. ČERVNA HASIČSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ A  ŽEN 
DENNÍ (SDH Plesná)

30. ČERVNA ZVĚŘINOVÉ HODY (Myslivecké sdru-
žení Děhylov)

28. ČERVENCE JAKUBSKÁ ZÁBAVA (obec, SDH Ples-
ná)

29. ČERVENCE POUŤ SV. JAKUBA (obec)

25. SRPNA HASIČSKÁ SOUTĚŽ VETERÁNŮ NAD 
35 LET (SDH Plesná) HASIČSKÁ SOU-
TĚŽ MUŽŮ A ŽEN NOČNÍ (SDH Ples-
ná)

1. ZÁŘÍ PLESENSKÝ POHÁR V  KOPANÉ 
NA HŘIŠTI NA ŽIŽKOVĚ (TJ Sokol Ples-
ná)

8. ZÁŘÍ STŘEDOVĚKÉ LOUČENÍ S  PRÁZDNI-
NAMI (obec)

6. ŘÍJNA PLESENSKÁ STEZKA (TJ Sokol Plesná, 
obec)

20. ŘÍJNA USPÁVÁNÍ BROUČKŮ SE STRAŠI-
DÝLKY Z DÝNÍ (obec, DDM Plesná)

28. ŘÍJNA  OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ-
HO STÁTU (obec)

14. LISTOPADU SETKÁNÍ SENIORŮ A  JUBILANTŮ 
(obec)

1. PROSINCE VÁNOČNÍ TVOŘENÍ (DDM Plesná)

2. PROSINCE VÁNOČNÍ JARMARK (plesenská 
kavárna) ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU (obec)

8. PROSINCE VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (obec)

25. PROSINCE VÁNOČNÍ TURNAJ V  BADMINTONU 
(TJ Sokol Plesná)

26. PROSINCE VÁNOČNÍ TURNAJ V  SÁLOVÉ 
KOPANÉ (TJ Sokol Plesná)

Zelená linka městské policie
Na neurgentní telefonní lince 800 199 922 lze bezplatně a ne-
přetržitě (24 hodin denně) nahlásit závadu či poškození veřejně 
prospěšného  zařízení.  Například  závady  na  dopravním  zna-
čení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, ne-
funkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, 
závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků 
či neupravenou veřejnou zeleň. Občané na ní mohou oznámit 
také černé skládky nebo nález uhynulých zvířat.

Zelená  linka neslouží  k oznamování událostí,  kdy  je bezpro-
středně ohrožen život, zdraví či majetek a kdy dochází k pro-
tiprávnímu  jednání. Pro oznámení  těchto událostí  jsou urče-
ny  linky  tísňového volání 150  - Hasičský záchranný sbor ČR, 
155  -  Zdravotnická  záchranná  služba,  158  -  Policie ČR,  112 
- Jednotné evropské číslo tísňového volání, 156 - Městská po-
licie.

Městská policie Ostrava úsek sekretariátu
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Milí čtenáři,
začínám  svůj  příspěvek  slovem  klíč. 
Klíč  je  hmatatelný.  Každý  den  ho 
máme v ruce, odmykáme a zamyká-
me.  Patří  ke  dveřím.  Obyčejný  klíč. 
Ale napadlo  vás někdy  zamyslet  se, 
kolik  má  symbolů  v  naší  mnoho-
významové  češtině?  Klíč  je  známý 
ve  smyslu  pátrání,  hledání  a  taky 
ve  výsledku  pak  nalezení  a  poznání 
toho, co hledáme. A tak bývá spojen 
s odhalováním něčeho, co neznáme 
se skrytým tajemstvím. Tím největším 
tajemstvím je příroda kolem nás a její 
proměny. Na přicházející jaro a jeho 
vůně, která přichází s jarním větrem, 
se  všichni  těšíme  a  netrpělivě  ho 
očekáváme. Podle biblického příbě-
hu víme, že svatý Petr hlídá a otevírá 
pomyslným  klíčem bránu  nebeskou. 
A  tak  vznikla  složenina  slova  Petr 
a klíč v název petrklíč, což  jak víme, 
je  drobná  květinka,  která  už  zcela 
definitivně  otevírá  dveře  jaru,  ono-
mu  největšímu kouzlu zrození života.

s  ním.  Popíjeli  jsme  grog  a  někte-
ří  přinesli  i  jiné  dobroty  –  chlebíčky 
nebo  jednohubky.  Posezení  bylo 
tentokrát  zpestřeno malou dobovou 
výstavkou,  na  které  se  podílely 
paní  Pavla  Bublová  společně  s  paní 
Annou  Dedkovou.  Pomyslným  klí-
čem  jsme  takto  otevřeli  bránu  naší 
paměti  a  vzpomenuli  na  staré  časy, 
na naše maminky,  které uměly  svou 
nesmírnou trpělivostí a laskavostí na-
plnit  domov  krásnými,  vlastnoručně 
zhotovenými výrobky. 

Beseda  byla  zajímavá  a  velmi  po-
učná, neboť nám připomněla,  jak  je 
důležité chránit sebe i své okolí.

Dne  8.  března  proběhla  veřejná 
schůze našich členů, kterou tradičně 
spojujeme s MDŽ. 

A  máme  tady  další  pomyslný  klíč, 
klíč  k  lásce, k vzájemné úctě, k duši 
a k porozumění.

Tato  témata  jsme  nerozebírali,  ale 
stojí  za  připomenutí  všem  mužům 
i ženám, kteří předávají nebo přebíra-
jí v tento den kytičku a nezapomenou 
na vděčný úsměv či pohlazení.

Výbor  KD  připravil  skvělé  občer-
stvení,  dárky  všem  ženám  a  kytička 
pro každou ženu se dostavila z rukou 
pana  starosty,  který  tímto  vyjádřil 
svůj osobní vztah k ženám.

Všichni  muži  KD  popřáli  ženám 
ve  formě citátů,  jejichž autoři v nich 
dokázali    vtipně  a  moudře  vyjádřit 
svůj  vztah  a  názor.  Citáty  připravil 
pan Miroslav Wiederman.

Veselou zábavu nám dopřála tombo-
la.  Jak milé  je dostat malý dáreček, 
který přijmeme jako vtip, jako radost, 
že se na nás štěstí usmálo. Nic víc, nic 
míň. Vždyť  je  to hra. A kdo si hraje, 
nezlobí. 

S úctou za KD Mgr. Pavla Bublová

Klub  důchodců  nezahálel  ani  v  ob-
dobí třeskutých mrazů a připravil pro 
své členy několik zajímavých akcí.

Dne 4. ledna jsme se sešli, abychom 
si  připomenuli  vánoční  náladu.  Bylo 
to  posezení  s  cukrovím  a  nejen 

Necháváte  klíč  zastrčený  v  zámku? 
Necháváte klíč pod květináčem nebo 
rohožkou?

Ztratili jste někdy klíče? Jak si zajistit 
vlastní  bezpečnost  a  bezpečí  svého 
domova?

Jak  si  sám  poradit  nebo  pomo-
ci  druhým  v  nebezpečných  a  život 
ohrožujících situacích? Známe všech-
na  důležitá  telefonní  čísla?  Co  je 
vlastně klíčem k bezpečí?

O  tom  všem  nás  informovali  Radim 
Chyla a Jan Hromica na besedě, kte-
rou  jsme  uspořádali  dne  1.  února. 
Oba dva zmínění pánové se zúčastnili 
kurzu, na který byli vysláni naším klu-
bem a který pořádala Městská policie 
pod záštitou Ministerstva vnitra ČR.

Z lednové výstavy

Z oslavy MDŽ 

Anna Dedková a Pavla Bublová

Preventisté Radim Chyla a Jan Hromica
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Pořád máme co na práci
Ve školce se pořád něco děje. Letos 
jsme se konečně dočkali slušné zimy, 
kopec  jsme  trošku  upravili,  zasypali 
sněhem a uplácali. Někteří přeborní-
ci končili svůj sjezd na lopatě až pod 
klouzačkou, jiní se smáli, jak jim sníh 
stříká  do  obličeje,  pro  několik  dětí 
to seznámení se sněhem tváří v tvář 
nebylo  příjemné,  ale  celkově  jsme 
si to užili. V únoru proběhl ve školce 
karneval, některé děti nebyly v mas-
kách málem k poznání a na výzdobě 
se podílely všechny děti. 

Když nám počasí  nedovolilo  jít  ven, 
vytvářeli  jsme  různé  věci  z  papíru 
a  dalších  materiálů,  stavěli  překáž-
kové dráhy a bludiště z kostek a také 
jsme navštěvovali  keramiku  v Domě 
dětí  a  mládeže  a  vytvořili  úžasné 
ovečky a zajíčky k velikonočním svát-
kům. Také jsme si zahráli na olympi-
oniky  a  všichni  jsme  vyhráli  medaili 
při zajímavých soutěžích v tělocvičně. 
Soutěžily také paní učitelky, což děti 
velmi  pobavilo  a  nasmáli  jsme  se 
všichni dost.

Kromě různých aktivit ve školce také 
proběhl  lyžařský kurz na Skalce, kte-
rého  se  účastnily  především  před-
školní  děti.  Starší  děti  absolvovaly 
krátký  výlet  na  Stanici  přírodovědců 

Někdy se občas něco nepovede, při 
jedné procházce jsme se na chvíli za-
stavili  a  děti  se  mohly  proběhnout.  
Jedna  z menších dívek při běhu  za-
kopla a spadla, trochu si odřela dlaň, 
což  se  neobešlo  bez  slziček.  Utě-
šovali jsme ji, že ve školce to umyje-
me a postříkáme chladivým sprejem 
a tak se po návratu hned stalo. Úči-
nek  byl  přímo  zázračný,  holčička  se 
chvíli dívala na svou dlaň a pak pro-
hlásila : „Už se to ohojilo“.

Mateřská  škola  Ostrava-Plesná  – 
příspěvková  organizace  se  sídlem 
Dobroslavická 42/4, 725 27 Ostrava

Autor článku: Kateřina Čepková
Foto: Mgr. Katarína Pivovarová

v  Porubě  a  navštívila  nás  divadelní 
společnost  s  několika  krátkými  po-
hádkami  o  tom,  jak  je  důležité  mít 
kamarády,  uklízet  si  po  sobě  a  po-
slouchat.

Návštěva  Planetária  zaujala  všech-
ny, pocit, že  letíme, byl pro některé 
zpočátku nepříjemný, ale všichni naši 
malí astronauti se s tím statečně vy-
rovnali.  Navštívili  jsme  Měsíc,  pro-
hlédli si krátery a pozorovali, jak jinak 
vypadá naše Země při pohledu z Mě-
síce. Pak se děti ještě podívaly na pří-
běh o životě stromů.

V  době,  kdy  vzniká  tento  článek,  si 
děti  odnášejí  domů  výsledky  své-
ho  velikonočního  tvoření,  mají  ze 
své  práce  radost  a my  se  radujeme 
s nimi, protože každou svou snahou 
rozvíjejí  tvořivost,  sebevědomí  a  ra-
dost  z  práce.  Přejeme  všem  hodně 
radosti  a  spokojenosti  v  těchto 
pomalu  se  probouzejících  jarních 
dnech. A na závěr ještě několik perli-
ček od našich dětí:

Během karnevalového veselí bylo po-
někud hlučněji, ale radovat se nejde 
příliš  potichu.  Na  konci  programu 
přišel  jeden  chlapec  a  okomentoval 
to  těmito  slovy:  „Paní  učitelko,  já 
jsem si skoro vybil hlas“.

VÍTE, ŽE
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PROVEDEME ROZBOR VODY?
VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU
A KANALIZACI?

VYČISTÍME KANALIZACI?
VYVEZEME SEPTIK?
ZHOTOVÍME PROJEKT?

www.ovak.cz
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Zápis do mateřské školy v Plesné
Mateřská škola Ostrava-Plesná – příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 Plesná je dvoutřídní mateřské škola, 
v níž se zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti od 2 do 6 let. 

Zápis se bude konat ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 8.00 do 16.00 hodin v Mateřské škole Ostrava – Plesná, 
Dobroslavická 42/4

Máte-li  zájem  se  s  naší  školkou  trošku  seznámit  již  dříve,  zveme  vás  na Den 
otevřených dveří ve středu 11. 4. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin. Při této ná-
vštěvě si budete moci vyzvednout i formuláře „Žádost o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání“ a dovědět se bližší informace o mateřské škole. K zápisu 
budeme potřebovat nahlédnout do rodného listu dítěte a občanského průkazu 
zákonného zástupce. Upozorňujeme na § 50 zákona č. 258/2000Sb., podle nějž 
je podmínkou k přijetí pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad,  že  je proti  nákaze  imunní  nebo  se nemůže očkování 
podrobit pro  trvalou kontraindikaci. Podrobnější  informace  i přihlášku ke sta-
žení najdete na www.msplesna.cz

Na co se mohou vaše děti těšit? Na nové kamarády, laskavé paní učitelky a celý 
kolektiv zaměstnanců, krásné prostředí, spoustu hraček, pracovních koutků, se-
znamování s angličtinou a spoustu akcí, kterých se děti budou moci účastnit. 
Častý  dotaz  rodičů  je  zaměřen  na  kroužky.  Velký  výběr  kroužků  nabízí  Dům 
dětí a mládeže v Plesné za  lepší kvalitu a nižší cenu, než  je tomu od agentur, které pořádají kroužky pro školky. 
Z tohoto důvodu raději organizujeme mimoškolní aktivity pro všechny děti, např. setkání dětí se sokolníky, caniste-
rapie, keramika v DDM, exkurze v Dopravním podniku, Planetáriu, Dolní oblasti Vítkovic. Spolupracujeme a navště-
vuje místní Hasiče nebo kostel sv. Jakuba staršího. Děti mají mimořádnou příležitost se rozvíjet v před čtenářské 
gramotnosti ve spolupráci s Městskou knihovnou v Plesné a kroužky necháváme v kompetenci DDM. Za pěkného 
počasí pravidelně vycházíme do lesů v krásném okolí Plesné. Naše mateřská škola má velmi dobrou spolupráci se zři-
zovatelem Městský obvod Plesná. V současné době společně řešíme vybavení herními a sportovními prvky na školní 
zahradě. Můžeme se již těšit na nové sportovní a rekreační aktivity, hry a činnosti, které pak dětem v mateřské škole 
budeme moci nabídnout.

O atletiku byl na Olympijském festivalu 
v Ostravě velký zájem

Homeless Cup 
Morava 2018

Fotbalový  turnaj  Homeless  Cup 
Morava  2018  týmů  klientů  a  pra-
covníků  azylových  domů  se  usku-
teční  v  ostravském  Trojhalí  Karolina 
ve středu 24. 4. 2018, 9–15 h. Turnaj 
organizovaný  Charitou  Ostrava,  Ar-
mádou  spásy  a  Trojhalím  Karolina. 
Smyslem  turnaje  je  prostřednic-
tvím  fotbalu  zvyšovat  povědomí 
o  problému  bezdomovectví  a  chu-
doby  ve  společnosti.  Dva  nejlepší 
hráči  turnaje  mohou  být  vybráni, 
aby  reprezentovali  ČR  na  světovém 
turnaji  HomelessWorld  Cup.  Přijďte 
podpořit lidi bez domova – vstup pro 
veřejnost zdarma.

Web:  http://ostrava.caritas.cz/akce/
homeless-cup-morava-2018/

Součástí programu Olympijského festivalu 2018 v Ostravě nebyly pouze zimní 
olympijské disciplíny, ve kterých bojovali sportovci na hrách v Pchjongčchangu, 
ale své zastoupení měly také neolympijské, letní a adrenalinové sporty. 
Jedním ze stanovišť, které patřilo mezi nejnavštěvovanější, byla atletika – pre-
zentace Kontinentálního poháru 2018, který se začátkem září uskuteční právě 
v metropoli Moravskoslezského kraje. Atletické aktivity lákaly na velkoformátové 
fotografie českých atletů Michaely Hrubé, Barbory Špotákové, Pavla Masláka 
a Jana Kudličky, patronů projektu Ostrava fandí kontinentům. Děti si mohly vy-
zkoušet atletický kvíz a vyhrát zajímavé ceny a vyfotit se ve fotokoutku. Po splně-
ní disciplín jako hod sněhovou koulí, skok přes zamrzlý potok a skok pro zahřátí, 
obdrželi soutěžící jako dárek speciální odznáček odkazující na hlavní atletickou 
událost tohoto roku. 

Nejprestižnější  atletická  akce  organizovaná  Mezinárodní  federací  atletických 
asociací IAAF zavítá do České republiky 8. a 9. září 2018, uskuteční se na Měst-
ském  stadionu  ve  Vítkovicích.  Vstupenky  jsou  v  prodeji  prostřednictvím  sítě 
Ticketportal (www.ticketportal.cz). Ceny lístků začínají na 150 Kč za jeden den, 
v nejvyšší kategorii pak stojí 500 Kč. Připraveny jsou poloviční slevy pro seniory 
(65+), děti do 130 cm, či vozíčkáře (jejich doprovod za symbolickou 1 Kč).
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Vesnické sportovní hry 2018 – 23. ročník
23.  ročník  Vesnických  sportovních 
her je už v plném proudu a máme za 
sebou tři soutěže.

Začalo se novou soutěží v lyžování ve 
středu 21.února na Skalce. Soutěž ve 
slalomu pořádal Jistebník.

Sněhové  podmínky  byly  dobré,  ale 
výkony  závodníků  byly  proměnlivé, 
protože  vedle  skutečně  rekreačních 
lyžařů  se  postavili  závodníci  ze  SKI 
Bílá. Jela se dvě kola slalomu, počí-
tal se lepší čas. Zúčastnily se všechny 
obce, celkem jelo 40 závodníků. Sou-
těž jednotlivců vyhrál Jakub Kořistka  
z Horní Lhoty.

Plesnou  reprezentovalo  družstvo  ve 
složení  Libor  Hrdina  (10.),  Natálie 
Cihlářová (19.), Zbyněk Stařinský (20.) 
a  Petr  Laňka ml.  (31.)  a  skončilo  na 
6. místě. Vyhráli lyžaři z Velké Polomi.

Výsledky soutěže družstev ve 
slalomu:

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

Další  soutěž  v  plavání  na  100m 
volný  způsob  následovala  v  sobotu 
24.  února  a  pořádaly  ji  Klimkovice. 
Celkem plavalo 31 plavců a plavkyň, 
nezúčastnila  se  Horní  Lhota.  V  sou-
těži  jednotlivců  vyhrál  Daniel  Havlík 
z  Klimkovic  s  časem  0:59,2,  v  druž-
stvech vyhrály Klimkovice.

Plesnou  reprezentovalo  družstvo 
ve  složení  Barbora  Pařenicová  (12., 
1:15,8), Lubomír Mihálik (14., 1:16,9), 
Ivo David  (17.,  1:20,8)  a  Libor Hrdi-
na  (25., 1:29,9) a skončilo na pátém 
místě.

Výsledky soutěže družstev 
v plavání:

1. Klimkovice
2. Polanka nad Odrou
3. Krásné Pole
4. Zbyslavice
5. Plesná
6. Dolní Lhota
7. Jistebník
8. Velká Polom
9. Olbramice

Třetí  soutěží  byl  v  sobotu  24.  břez-
na badminton v Plesné. Účastnilo se 
všech  deset  obcí,  soutěž  měla  vy-
sokou úroveň díky účasti špičkových 
badmintonistů (mužů i žen), účastníků 
mistrovství republiky i mezinárodních 
závodů. Kateřina Tomalová z Polanky 
se  připravuje  na  letní  olympijské 
hry.Družstvo  Plesné  ve  složení  Jan 
Benbenek,  Václav  Benbenek  a  Petr 
Kolář nezklamalo a opět celou soutěž 
vyhrálo.

Výsledky soutěže družstev v bad-
mintonu:

1. Plesná
2. Polanka nad Odrou
3. Dolní Lhota
4. Klimkovice
5. Olbramice
6. Velká Polom
7. Horní Lhota

8. Krásné Pole
9. Jistebník
10. Zbyslavice

Celkové výsledky obcí po třetí 
soutěži:

1. Klimkovice          25 b.
2. Plesná          21 b.
3. Polanka n.O.                  21 b.
4. Dolní Lhota        19 b.
5. Velká Polom       18 b.   
6. Krásné Pole       18 b.
7. Horní Lhota        13 b.
8. Zbyslavice          12 b.
9. Olbramice          10 b.
10. Jistebník          7 b.

Dalšími soutěžemi budou:

Kuželky                  21.4. Olbramice
Přespolní běh          28.4. Dolní Lhota
Volejbal                    2.6. Krásné Pole
Nohejbal                  červen Horní Lhota
Lukostřelba              15.9. Velká Polom
Požární útok            22.9. Dolní Lhota
Cyklistika                          6.10. Plesná
Vzduchovka            24.11. Zbyslavice
Sálová kopaná        

24.11. Polanka nad Odrou

Plesná má soutěž dobře rozjetou, teď 
je třeba uspět v kuželkách a běhu.

Veškeré výsledky najdete na 
www.vshry.cz

Vladimír Mach

SOKOL PLESNÁ SHÁNÍ SPRÁVCE NA HŘIŠTĚ
Na hřiště na Žižkově sháníme správce pro  letošní sezónu od května do září 
2018.

Hlavní náplní práce správce je starost o provoz a údržbu sportovního areálu na 
Žižkově, sekání trávy, údržba antukového kurtu, pronájem sportovišť. Správci 
jsou dva, střídají se v týdenních turnusech.

Práce je vhodná pro důchodce nebo studenty.

Informace podá Vladimír Mach, mobil 608 979 425

Sokol Plesná plánuje letní příměstský tábor pro 
děti od šesti do dvanácti let na hřišti na Žižkově.
Předběžný termín je 9. – 13. 7. 2018.

Bližší informace a přihláška budou na www.sokolplesna.cz
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Získejte finanční podporu na realizaci svého projektu!
Odpadová společnost OZO Ostrava 
vyhlásila druhý ročník tematických vý-
zev, jejichž cílem je zvýšit míru využí-
vání odpadů či zvelebit město. Na en-
vironmentálně  zaměřené  projekty 
poskytne až  jeden milion korun, což 
je  částka  bezmála  2,5krát  vyšší  než 
v  loňském  roce,  kdy  se  uskutečnil 
první ročník. Zájemci mohou elektro-
nickou žádost podat do konce dubna 
a v květnu bude rozhodnuto o  tom, 
které projekty společnost OZO Ost-
rava podpoří. Na jejich realizaci bude 
prostor od června do listopadu.

Tematická výzva Zelená pro Ostravu 
je  zacílena  na podporu projektů  za-
měřených  na  úklid,  zvelebování, 
čištění  nebo  zkrášlování  veřejného 
prostoru, lesů, vod, hájů a luk na úze-
mí  města  Ostravy.  Kategorie  Nový 
život  starým  věcem  dává  prostor 
kreativním  či  praktickým  nápadům 
na  opakované  využití  odpadů.  Pod-
pořeny budou osvětové akce, výroba 

uměleckých děl z odpadů pro veřejný 
prostor  nebo  užitkových  předmětů 
z  odpadů  a  oprava  či  renovace  od-
padů, která povede k  jejich dalšímu 
využití. Podmínkou podpory projektu 
je  jeho prospěšnost veřejnosti nebo 
komunitě.  V  rámci  tematické  výzvy 
Nové  možnosti  využití  vytříděného 
odpadu – PLASTY budou podpořeni 
žadatelé  z  řad  studentů  středních 
a  vysokých  škol  v  celé  republice, 
kteří  se  soustředí  na  nové možnosti 
materiálového  využití  vytříděných 
plastových odpadů. 

V  loňském roce získali finanční pod-
poru  ve  výši  90  tisíc  korun  studenti 
Fakulty  metalurgie  a  materiálové-
ho  inženýrství  VŠB-TU  Ostrava, 
kteří  zaujali  projektem  zaměřeným 
na zvýšení  míry využívání komunální-
ho  odpadu  ve  vybraných  úsecích 
školy,  Jazykové  gymnázium  Pavla 
Tigrida v Porubě využilo získaných 50 
tisíc korun k estetizaci prostoru za bu-

dovou školy, Domov pro seniory Ka-
menec  díky  příspěvku  společnosti 
OZO Ostrava ve výši 180 tisíc korun 
zrealizoval úpravy zahrady pro aktivní 
odpočinek  svých  klientů,  Mateřská 
škola  Blahoslavova  investovala  50 
tisíc  korun  do  projektu  Ekohrátky 
barevné  zahrádky  a  členové  Junáku 
–  český  skaut,  přístav  Eskadra  Ost-
rava, využili příspěvku 11  tisíc korun 
pro  vybudování  mobilních  záhonů 
a jejich osazení užitkovými i okrasný-
mi rostlinami.

Informace  jsou  k  nalezení  na  webu 
www.ozoostrava.cz,  konkrétně  na-
http://www.ozoostrava.cz/aktua-
lity/tematicke-vyzvy-ozo-ostrava- 
2018-125. Bližší informace i formulář 
pro podání žádosti zájemci naleznou 
na adrese: http://www.ozoostrava.cz/ 
o-spolecnosti/spolecenska-odpo-
vednost/Tematicka-vyzva.
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Charitní poradna ve Vítkovicích radí bezplatně
Poradna  Charity  Ostrava  poskytuje 
zdarma odborné sociálně-právní po-
radenství zaměřené na rodinné právo, 
sociální zabezpečení (např. důchody, 
sociální dávky), bydlení,  zaměstnání, 
majetkoprávní  vztahy  a  dluhovou 
problematiku.  Součástí  poradenské-
ho  týmu  je právník,  který  se  specia-
lizuje na  rodinné právo, bydlení,  za-
dlužení  atd.  Nově  ve  spolupráci  se 
spotřebitelskou  poradnou  organiza-
ce dTest konzultujeme dotazy klientů 
z oblasti spotřebitelských práv. 

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry 
pro hospicové služby

Zájemci  o  poradenství  nemusí  uvá-
dět  žádné  osobní  údaje,  všechny 
služby  jsou bezplatné a dostupné li-
dem starším 18  let v obtížné životní 
situaci,  kterou  neumí  řešit  vlastními 
silami. 

Kontakt:  Poradna  Charity  Ostrava, 
Jeremenkova  154/8,  703  00  Ost-
rava-Vítkovice.  Tel.:  599  526  906, 
731  625  767,  email:  cho.poradna@
charita.cz, web: www.ostrava.charita.
cz/poradenske-sluzby

Tříkrálová sbírka 2018
Stalo se už téměř tradicí, že počátkem 
měsíce ledna každoročně probíhá 
v naší zemi dobročinná akce – Tříkrá-
lová sbírka. Jejím cílem je, jak všichni 
víme, pomoci těm, kteří to nejvíce po-
třebují.  Ani letos jsme nestáli stranou 
a mohli na  tento ušlechtilý úmysl při-
spět dle svých možností, pochopení 
a ochoty.  Mezi naše občany letos vyšli 
tito koledníci:
Barbora Čechová, Helena Bochňá-
ková, David Bochňák, Ondřej Prokeš, 
Bohumil Lehen, Jan Novák, Ondřej 
Bochňák , Marek Novák, Matěj Ko-
láček, Aneta Plevová, Dan Hoferek 
a  Alena Mlýnková. V  našem obvodu 
bylo celkem vykoledováno 54 502 Kč, 
což je o 3 663 Kč více než v minulém 
roce. Spolu s  koledníky z  Děhylova, 
Dobroslavic a  Martinova bylo v  celé 
farnosti Plesná nasbíráno 139 542 Kč, 
což představuje částku o  14  799 Kč 
vyšší než v r. 2017. Všem koledníkům 
moc děkujeme za  jejich ochotu, čas, 
obětavost a „královské nasazení“. Ob-
rovské poděkování náleží taktéž všem 
štědrým dárcům – našim občanům.

Mgr. Marie Kňurová

Motivační programy – projekt, který pomáhá lidem v tíživé životní situaci.

Centrum sociálních služeb 
Ostrava, o.p.s.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Máte problémy s dluhy, řešíte otázku 
nevhodného bydlení  či nemáte prá-
ci? Obraťte se na Centrum sociálních 
služeb Ostrava, o.p.s. Tato organiza-
ce  je  v  současné době  realizátorem 
projektu  zkráceně  nazvaným  Mo-
tivační  programy.  Projekt  poskytuje 
podporu  a  pomoc  lidem  sociálně 
vyloučeným a lidem ohroženým soci-
álním vyloučením, kteří by se rádi na-
učili pracovat se svou aktuální tíživou 
situací. Projekt pomáhá prostřednic-
tvím tří programů. 
Díky  programu  Podpora  v  bydlení 
je lidem poskytována pomoc a opo-
ra při  hledání nového bydliště, dále 
program  zajišťuje  poradenství  při 
výběru  bytu  a  při  řešení    povinnos-
tí,  které  s  sebou  bydlení  přináší. 
Program  Práce  s  dluhy  je  schopen 
pomoci  lidem, kteří chtějí  řešit  svou 
dluhovou  situaci.  Speciálně  vy-
školený  pracovník  dokáže  v  tomto 
programu  pomoci  při  komunikaci 
s věřiteli, nastavit splátkový kalendář, 
pomoci s žádostí o prominutí penále 

či realizovat osobní bankrot. Poslední 
program  Příprava  na  zaměstnání 
je  specifickou  intenzivní  podporou 
v  hledání  zaměstnání,  brigády,  ve-
řejné služby či zprostředkování rekva-
lifikace. Pracovník v tomto programu 
nabízí  kariérové  poradenství,  dále 
také pomoc při zpracování životopisu 
a motivačního dopisu.
Člověk  může  absolvovat  jeden 
program,  ale  nevylučuje  se  účast 
ve  více programech. Problém,  který 
dovede  člověka  k  účasti  v  projektu, 
je většinou spleten s mnoha dalšími a 
nelze ho řešit nezávisle na ostatních. 
Například paní „Nováková“ vstoupila 
do projektu s žádostí o pomoc v ob-
lasti  bydlení.  Žila  s  druhem  a  šesti 
dětmi  ve  velmi malém bytě  s  nevy-
hovujícími  bytovými  podmínkami. 
Vzhledem k tomu, že s touto proble-
matikou úzce souvisel problém jejího 
zadlužení, nejprve bylo potřeba vyře-
šit otázku dluhů, kvůli kterým neexis-
tovala  reálná  šance  získat  vyhovující 
a  stabilní  bydlení.  Po  úspěšném  vy-

řešení situace v dluhové oblasti jsme 
dosáhli  očekávaného  výsledku  také 
v oblasti bydlení. 

Projekt  motivační  programy  je  plně 
připraven pomoci  také s vaší  tíživou 
životní situací.

Kontaktní  osoba  pro  zájemce:  Bc. 
Soňa Švancarová, metodik projektu, 
tel.: 739 963 922,
e-mail: ssvancarova@css-ostrava.cz

Projekt  č.  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_02
6/0003719  –  „Motivační  programy“ 
je v rámci Operačního programu Za-
městnanost financován z Evropského 
sociálního fondu.

Charita  Ostrava  nabízí  pracovní 
místa na plné  i  zkrácené úvazky pro 
zdravotní  sestry  v  lůžkovém  Hospi-
ci  sv. Lukáše a Mobilním hospici  sv. 
Kryštofa.  Předpokládaný  termín  ná-
stupu:  ihned  nebo  dle  dohody.  Po-
drobnější informace na webu: http://
ostrava.charita.cz/volna-mista/
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30. 4. od 16 hodin zdobení a stavění máje 
s pálením čarodějnic (pálení čarodějnic 
jen pro plesenské)
písničkář ROMAN PAVLÍK
KAPELA LEGENDY SE VRACÍ
od 20 hodin pod májkou OHNIVÁ ŠOU 
FOLLETO (FIRESHOW)

1. 5. od 10 hodin
krojovaný průvod třemi směry Plesnou
Nová Plesná – zastávka U Slepic, Hrabek – u hřiště, 
Žižkov – u Nováků

Hlavní program
areál před hasičskou zbrojnicí a DDM Plesná

GULÁŠFEST
Od 14 hodin - ochutnávky soutěžních gulášů
ochutnávka 50 Kč

od 14:30 hodin

VYSTOUPENÍ FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
-  Dětské soubory KRASNIČANEK, SLEZSKÝ SOUBOR HELENY 

SALICHOVÉ
-  Soubory SLEZSKÝ SOUBOR HELENY SALICHOVÉ, 

VALAŠSKÝ VOJVODA a další

16:30 hodin vyhlášení nejlepšího guláše

17 hodin hudební skupina NEZMAŘI

www.plesna.cz

Projekt je realizován fi nanční podporou statutárního města Ostravy.
Akce se koná také za fi nanční podpory městského obvodu Plesná a sponzorů:

Májová Plesná
30. 4. - 1. 5. 2018
21. ročník folklorního festivalu

Městský obvod Plesná ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Plesná, TJ Sokolem Plesná, 
Sborem dobrovolných hasičů Plesná a Spolkem klubu důchodců Plesná Vás srdečně zvou:

Vstup zdarma

Dùm dìtí a mládeže

Ostrava-Poruba

pøíspìvková organizace


