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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná

Z obsahu:

Výsledky obecních voleb

Kešky s Městskou policií

Vesnické sportovní hry 2018

Provoz úřadu v době vánočních svátků
čtvrtek	 20.12.2018	 uzavřeno

pátek	 21.12.2018	 uzavřeno

pondělí	 24.12.2018	 uzavřeno	 (Štědrý	den)

úterý	 25.12.2018	 uzavřeno	 (1.	svátek	vánoční)

středa	 26.12.2018	 uzavřeno		 (2.	svátek	vánoční)

čtvrtek	 27.12.2018	 uzavřeno

pátek	 28.12.2018	 uzavřeno

pondělí 31.12.2018 8.00 – 12.00 hod.

Informace z úřadu:

Mob Plesná přeje všem
občanům krásné prožití

vánočních svátků 
a mnoho štěstí v roce 2019.

Pavel Hrbáč
starosta



Zpravodaj PLESO

2

Modernizace rozhlasu
Občané,	 kteří	 mají	 zájem	 o	 hlášení	
rozhlasu	prostřednictvím	SMS	zprávy	
či	 e-mailem,	 nahlásí	 svá	 telefonní	
čísla,	 případně	 e-mailovou	 adresu	
na	 Úřad	 městského	 obvodu	 Plesná	
pracovnicím	 Bc.	 Kateřině	 Mižákové,	
DiS.	 (kmizakova@plesna.ostrava.cz,	
tel.:	702	137	288)	nebo	Mgr.	Dagmar	
Lapešové,	DiS.	
(dlapesova@plesna.ostrava.cz,	
tel.:	702	137	281).

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu Plesná
Zastupitelstvo	 městského	 obvodu	
Plesná	 srdečně	 zve	 všechny	 občany	
na	3.	zasedání	Zastupitelstva	městské-
ho	obvodu	Plesná,	které	se	uskuteční	
ve	středu	19.	12.	2018	v	17.30	hod.	
ve	společenské	místnosti	Domu	dětí	
a	mládeže	v	Ostravě	–	Plesné.

Výsledky obecních voleb
Název volební strany Přepočtené % 

platných hlasů
Získané man-

dáty
Česká	strana	sociálně	demokratická 24,50 4
KDU-ČSL	a	nezávislí	kandidáti 15,98 3
Ostravak 13,98 2
Komunistická	strana	Čech	a	Moravy 13,56 2
ANO	2011 10,29 1
NEZÁVISLÍ 8,30 1
Občanská	demokratická	strana 7,25 1
SNK	–	Občané	pro	Plesnou 6,31 1
Volební	účast	65,72%	voličů.	Zdroj:	zápis	o	výsledku	voleb

Kontakty zaměstnanců úmob 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, soci-
ální věci (k.ú. Stará Plesná)
Bc. Kateřina Mižáková, DiS. 
tel.: 599 427 108
kmizakova@plesna.ostrava.cz

přestupky, sociální věci (k.ú. Nová 
Plesná)
Mgr. Dagmar Lapešová, DiS.
tel.: 599 427 102
dlapesova@plesna.ostrava.cz

výstavba, životní prostředí, majetek
Ing. Hana Návratová
tel.: 599 427 106
hnavratova@plesna.ostrava.cz

finanční agenda, poplatky ze psů, 
pokladna
Ing. Silvie Janalíková
tel.: 599 427 103
sjanalikova@plesna.ostrava.cz

Vážení spoluobčané, 

úvodem	bych	chtěl	poděkovat	všem,	
kteří	mne	ve	volbách	podpořili	svým	
hlasem.	 Výsledky	 letošních	 voleb	
znamenaly	 změny	 ve	 složení	 samo-
správy	 a	 já	 věřím,	 že	 budou	 pře-
devším	pozitivní	 a	přínosné	pro	náš	
Městský	 obvod	 Plesná.	 Chtěl	 bych	
také	poděkovat	kolegům	z	předcho-
zího	 zastupitelstva	 za	 práci,	 kterou	
pro	naši	obec		odvedli.

Mým	 přáním	 zůstává,	 aby	 nové	 za-
stupitelstvo	v	letech	2018–2022	pra-

Slovo místostarosty
covalo	hlavně	ku	prospěchu	naší	celé	
obce	 a	 občanů	 v	 ní	 žijících.	 Také	 si	
přeji,	 abychom	 byli	 jednotní	 v	 roz-
hodování	 o	 zásadních	 a	 důležitých	
záležitostech	pro	naši	obec.

Nadále	 jsem	 v	 naší	 obci	 pro	 pod-
poru	 spolkových	 činnosti:	 Sboru	
dobrovolných	 hasičů	 Plesná,	 Klu-
bu	 důchodců	 Plesná,	 Sokola	 Plesná	
a	 v	 neposlední	 řadě	 i	Mysliveckého	
spolku	 Děhylov,	 který	 myslivecky	
hospodaří	i	v	naší	obci	a	v	němž	jsem	
řadu	let	členem.	Stejně	tak	jsem	pro	
podporu	stávajících	zavedených	kul-
turně	společenských	akcí	v	obci,	mezi	
které	patří	každoroční	Májová	Plesná	
až	po	koncerty	v	kostele	Sv.	Jakuba	
aj.	

V	 tomto	 volebním	období	 nás	 čeká	
mimo	jiné	zvládnout	dostavbu	dalších	

etap	kanalizace	v	Plesné.	Bude	to	ne-
lehký	úkol,	jenž	bude	spojen	s	určitý-
mi	omezeními,	která	budeme	muset	
strpět.	Zejména	logisticky.

Rovněž	 bych	 chtěl	 požádat	 naše	
spoluobčany,aby	neparkovali	svá	vo-
zidla	 v	 době	 zimní	 údržby	 na	 všech	
komunikacích	 (krajských,	 městských	
a	obecních)	v	naší	obci,	které	se	bu-
dou	 odhrnovat	 a	 sypat	 posypovým	
materiálem.	Silničářům	takto	neukáz-
něně	zaparkovaná	vozidla	překážejí.

Závěrem	bych	chtěl	všem	plesenským		
spoluobčanům	 popřát	 příjemné	
prožití	 vánočních	 svátků,	 mnoho	
štěstí,	zdraví	a	úspěchů	v	novém	roce	
2019.

S	úctou	

Roman Rajský, místostarosta
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Členové zastupitelstva městského obvodu Plesná

Ing.	Ivo	Babiš
zastupitel

Ing.	Jan	Bochňák
zastupitel

Mgr.	Marie	Kňurová
zastupitelka

Jan	Kotala
zastupitel

Ing.	Petr	Laňka
zastupitel

Pavel	Hrbáč
starosta

Mgr.	Roman	Rajský
místostarosta

Ing.	Jan	Čech
radní

Petr	Jeřábek
radní

Martina	Peterková
radní

Ing.	Vladimír	Mach
zastupitel

Ing.	Miloslav	Mužík
zastupitel

Petr	Peterek
zastupitel

Ing.	Petr	Skalka,	Ph.D.
zastupitel

MUDr.	Sylva	Zajícová
zastupitelka

Hledání „kešek“ s Městskou policií Ostrava
Strážníci	připravili	pro	děti	novou	volnočasovou	hru	inspirovanou	
populárním	Geocachingem.	Na	šesti	pěkných	místech	v	Ostravě-
Moravské	Ostravě	 jsou	 umístěny	 „kešky“	 obsahující	 zajímavosti	
o	městské	policii,	rady	vedoucí	ke	zvýšení	bezpečí	a	část	šifry.	Pro	
ty,	kdo	zvládnou	najít	všechny	„kešky“	a	vyplní	celou	šifru,	je	při-
pravený	malý	dárek.	Ten	je	k	vyzvednutí	na	služebně	městské	po-
licie	na	ul.	Hlubinská	6	v	Ostravě-Moravské	Ostravě	v	pondělí	až	
pátek	8.00–15.00	hodin.	

Souřadnice	a	 fotografie	míst,	kde	 jsou	„kešky“	uloženy,	 jsou	za-
chyceny	na	přiloženém	obrázku.	

Tato	volnočasová	aktivita	je	financována	statutárním	městem	Ost-
rava	v	rámci	projektu	„Společně	proti	agresi“,	jehož	cílem	je	mimo	
jiné	podpořit	u	dětí	bezpečné	a	smysluplné	trávení	volného	času.

Projekt	„Společně	proti	agresi“	byl	realizován	také	na	Biskupském	
gymnáziu	v	Ostravě-Porubě.	Děti	se	pod	vedením	strážníků	měst-
ské	policie	zamýšlely	nad	příčinami	a	projevy	agresivního	chování	
a	šikany.	Společně	hledaly	cesty	k	eliminaci	nepřátelského	chování	
a	k	celkovému	zlepšení	klimatu	ve	třídním	kolektivu.	Na	základě	
zjištěných	poznatků	z	 těchto	besed	bude	vytvořen	nový	preven-
tivní	materiál,	který	bude	využíván	v	následujících	letech	na	všech	
ostravských	školách.
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Kradla a skončila na Policii ČR
Dne	 13.	 listopadu	 2018	 byla	 hlídka	
Městské	 policie	 Ostrava	 vyslána	
do	prodejny	v	Ostravě-Plesné.	Zde	si	
jedna	z	žen	na	prodejní	ploše	schova-
la	 zboží	 do	 batohu,	 část	 zkonzu-
movala	 a	 následně	 úmyslně	 prošla	

bez	 zaplacení	pokladní	 zónou.	Žena	
nemohla	 svou	 totožnost	 na	 místě	
prokázat,	 proto	 byla	 strážníky	 před-
vedena	 na	 Policii	 ČR	 ke	 zjištění	
totožnosti.	 Zde	 se	 ukázalo,	 že	 třia-
třicetiletá	 žena	 nekradla	 poprvé	

a	vzhledem	k	minulým	záznamům	si	
celou	událost	převzala	 státní	policie	
k	dalšímu	šetření.

Michael Beneš
www.mpostrava.cz

benesmi@mpostrava.cz

Pálení biologického od-
padu znepříjemňuje sou-
sedům život
V	posledních	dnech	 stále	častěji	 vy-
jíždějí	 hlídky	městské	 policie	 k	 udá-
lostem	 souvisejícím	 s	 porušováním	
obecně	závazné	vyhlášky	č.	14/2016,	
která	 zakazuje	 spalování	 suché-
ho	 rostlinného	 materiálu	 na	 území	
města.	 Problém	 se	 týká	 především	
okrajových	 částí	 města	 a	 upozorňu-
jí	 na	 něj	 samotní	 občané.	 Obtěžují	
je	 zplodiny	 spalovaného	 zahradní-
ho	 odpadu.	 Přivolaní	 strážníci	 při	
zjištění	protiprávního	jednání	vyzvou	
dotyčné	 k	 uhašení	 ohně	 a	 přestup-
kové	jednání	vyřeší	uložením	pokuty	
příkazem	 na	místě.	 V	 některých	 pří-
padech	musí	podezření	 z	přestupku	
oznámit	 příslušnému	 správnímu	 or-
gánu.

Nebudu překvapen!!!
Strážníci	 městské	 policie	 přichází	
na	střední	školy	s	netradiční	besedou	
s	názvem	„Nebudu	překvapen!!!“	Pro	
studenty	 je	 připraven	 šestihodinový	
program,	jehož	součástí	je	i	praktický	
nácvik	 sebeobrany.	 Cílem	 této	 ak-
tivity	je	prohloubit	u	studentů	právní	
vědomí	 užitečné	 pro	 všední	 život,	
seznámit	 s	 důsledky	 protiprávního	
jednání	 a	 připravit	 žáky	 na	 rizikové	
situace,	se	kterými	se	mohou	v	životě	
setkat.	 V	 rámci	 besedy	 také	 strážní-
ci	 seznámí	 dospívající	 s	 důležitostí	
a	rozmanitostí	svého	povolání.

Teoretická část probíhá v neformální 

atmosféře, studenti se mohou strážníků 

zeptat na vše, co je zajímá. 

Strážníci předávají rady a zkušenosti 

důležité pro zvýšení bezpečí.

Více	 informací	 o	 besedách	 v	 rám-
ci	 Městské	 policie	 Ostrava	 nalez-
nete	 na	 webových	 stránkách	 www.
mpostrava.cz	v	sekci	prevence.

Před nácvikem sebeobrany je důležité 

se rozcvičit, lze to i zábavnou formou.

Recept na vánoční cukroví
OŘECHOVÉ	ŘEZY	SE	ŽLOUTKOVOU	
POLEVOU
POTŘEBNÉ	PŘÍSADY
TĚSTO:	
25	dkg	cukru	moučka
28	dkg	HERY	(másla)	
28	dkg	mletých	vlaš.	Ořechů
16	dkg	hladké	mouky
ze	6	bílků	sníh
POLEVA:
6	žloutků
25	dkg	cukru	moučka

POSTUP	PŘÍPRAVY

Cukr,	 Heru	 a	 ořechy	 umícháme.	 Až	
je	těsto	rozmíchané,	přidáme	mouku	
a	 sníh.	Dáme	 upéct	 na	moukou	 vy-
sypaný	plech.	Ještě	na	horké	(rovnou	
vytažené	 z	 trouby)	 nalijeme	 polevu	
a	 necháme	 vychladnout.	 Poté	 krájí-
me	na	malé	řezy.	Polevu	ze	6	žloutků	
a	cukru	mícháme	metličkovým	šleha-
čem,	až	je	krásně	napěněná	a	hladká.		

Recept	 na	 výborné	 vánoční	 cukroví,	
co	nemá	chybu	

od	KULTURNÍ	KOMISE
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Postup při vyřizování žádosti o vydání územní-
ho souhlasu pro stavbu kanalizační přípojky, která 
bude ve vlastnictví majitele připojované nemovitosti
Než	dojde	k	samotné	realizaci	kana-
lizační	přípojky,	 je	nutno	nejprve	vy-
pracovat	 projektovou	 dokumentaci	
dle	platných	právních	úprav	 (projek-
tant	 musí	 mít	 pro	 projektování	 pa-
třičné	 oprávnění)	 a	 zajistit	 vyjádření	
všech	 správců	 sítí	 v	 místě	 napojení	
kanalizační	 přípojky	 na	 kanalizační	
řád.

Pokud	 je	 kanalizační	 přípojka	 navr-
žena	 na	 pozemku	 ve	 vlastnictví	
městského	 obvodu	 Plesná	 nebo	 ji-
ného	 vlastníka	 (např.	 fyzické	 osoby)	
je	 nutný	 souhlas	 vlastníka	 pozemku	
s	 umístěním	 kanalizační	 přípojky,	
souhlas	 s	 realizací	 kanalizační	 pří-
pojky	na	tomto	pozemku	a	v	případě	
městského	obvodu	Plesná	i	smlouva	
o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	služeb-
nosti.	

Vypracovaná	projektová	dokumenta-
ce	se	poté	musí	projednat	se	správ-
ci	sítí,	kteří	v	místě	napojení	spravují	
své	sítě,	zejména	se	správcem	kana-
lizační	 sítě	 tj.	 Ostravské	 vodárny	
a	kanalizace	a.s.

Zároveň	se	projektová	dokumentace	
projedná	v	rámci	 tzv.	koordinované-
ho	 stanoviska,	 k	 jehož	 vydání	 je	
příslušný	 Magistrát	 města	 Ostravy,	
Útvar	hlavního	architekta	a	stavební-
ho	 řádu.	 Připomínky	 a	 stanoviska	
dotčených	 správců	 sítí	 a	 Magis-
trátu	 města	 Ostravy	 se	 zapracují	
do	projektové	dokumentace	pro	vy-
dání	 územního	 souhlasu	 pro	 stavbu	
kanalizační	přípojky.

Žádost	o	územní	souhlas	se	všemi	zá-
konnými	 náležitosti,	 ke	 kterým	 patří	

i	 všechna	 výše	 uvedena	 vyjádření	
a	 stanoviska	 se	 spolu	 s	 projektovou	
dokumentací	 (ve	 trojím	 vyhotovení)	
předkládají	 příslušnému	 stavebnímu	
úřadu,	 kterým	 je	 pro	 Mob	 Plesná,	
ÚMOb	Poruba,	 Klimkovická	 55,	Os-
trava	–	Poruba.	

Podklady	 pro	 vydání	 územního	
souhlasu	 si	 vyřizuje	 každý	 vlastník	
nemovitosti	 sám,	 případně	 může	
někoho	k	vyřízení	pověřit	na	základě	
plné	moci.	

V	 případě	 potřeby	 je	 možné	 po-
skytnout	 kontakty	 na	 zodpovědné	
projektanty.

Svoz bioodpadu v Ostravě v zimě nekončí
Od	1.	prosince	 až	do	 konce	března	
následujícího	 roku	 bude	 bioodpad	
v	Ostravě	svážen	jen	jednou	měsíčně.	
O	 termínech	 zimních	 svozů	 budou	
uživatelé	 BIO	 popelnic	 informováni	
jak	 formou	 letáků	zaslaných	koncem	
listopadu	 přímo	 do	 schránek,	 tak	
na	 webových	 stránkách	 společnosti	
OZO	Ostrava.

„Už	v	roce	2016,	kdy	byly	hnědé	BIO	
popelnice	 v	 Ostravě	 zavedeny,	 si	
město	 vymínilo,	 že	 svoz	 bioodpadu	
bude	 probíhat	 celoročně.	 Tak	 zod-
povědný	přístup	k	životnímu	prostře-
dí	 není	 v	 jiných	 městech	 běžný,“	
konstatuje	 Vladimíra	 Karasová,	 tis-
ková	 mluvčí	 odpadové	 společnosti	
OZO	Ostrava,	a	dodává,	 že	do	BIO	
popelnic	 patří	 kromě	 trávy,	 listí	
a	 menších	 větví	 také	 další	 biolo-
gicky	 rozložitelný	 odpad,	 například	
slupky	 z	 ovoce	 a	 zeleniny,	 zelené	
natě	či	skořápky	ořechů.	„Rozhodně	

tam	 však	 nepatří	 zbytky	 tepelně	
upravovaných	pokrmů	ani	biologicky	
rozložitelný	odpad	živočišného	půvo-
du.	Jejich	přítomnost	v	BIO	popelnici	
by	znemožnila	další	zpracování	a	vy-
užití	 svezeného	 zeleného	 odpadu,“	
upozorňuje	s	 tím,	že	 jde	o	 jiný	druh	
odpadu,	 který	 potřebuje	 odlišné	
zpracování.	

„Bioodpad	 o	 větším	 objemu,	 na-
příklad	 větve,	 trávu	 a	 listí	 shrabané	
při	podzimním	úklidu	zahrad,	dopo-
ručujeme	 celoročně	 odvážet	 přímo	
do	 areálu	 naší	 kompostárny	 v	 Hru-
šově,“	navrhuje	a	dodává,	že	kromě	
minimální	 čekací	 doby	 na	 odbavení	
je	 v	 Hrušově	 dalším	 příjemným	 bo-
nusem	 také	 možnost	 koupit	 kvalitní	
zeminový	 substrát	 nebo	 kompost.	
„Výhodou	 je	 tu	 rovněž	 naprosto	
jednoduchá	 manipulace	 s	 biodpa-
dem.	Zatímco	ve	sběrných	dvorech	je	
třeba	ho	uložit	do	kontejnerů,	v	Hru-

šově	 stačí	 na	 určeném	místě	 prostě	
jen	vysypat	přívěsný	vozík.	Ostravané	
mohou	do	naší	kompostárny	přivážet	
bioodpad	 zdarma,	 pro	 obyvatele	 ji-
ných	měst	 je	 tato	 služba	 zpoplatně-
na,“	objasňuje.	

Na	 webových	 stránkách	 společnosti	
OZO	 Ostrava	 jsou	 kromě	 jiného	
uvedeny	 také	 informace	o	 sběrných	
dvorech	 a	 o	 tom,	 jaký	 odpad,	 v	 ja-
kém	množství	a	kdy	zde	mohou	Os-
travané	bezplatně	odevzdat.	V	sekci	
Aktuality	 naleznou	 také	 upozornění	
na	 případné	 úpravy	 provozní	 doby	
například	 v	 souvislosti	 se	 státními	
svátky	apod.	

Více na www.ozoostrava.cz.
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Vánoce trochu jinak…
Je	 zajímavé	 sledovat,	 jaká	 témata	
lidé	 mezi	 sebou	 řeší	 v	 jednotlivých	
obdobích	 roku.	Dá	se	 to	vysledovat	
náhodným	poslechem	hlasitých	 roz-
hovorů	v	MHD	a	reflektují	to	i	témata	
v	médiích	a	na	 internetových	 serve-
rech.	

Jakmile	se	objeví	první	sníh,	lidé	za-
čnou	řešit	vánoční	dárky.	Nejčastější	
větou	 je	 postesk:	 Ještě	 nemám	 na-
koupené	 všechny	 dárky“.	 Čím	 více	
se	 blíží	 Štědrý	 den,	 přibývají	 věty:	
„Ještě	 nemám	 všechno	 cukroví“,	
„Musím	nakoupit	jídlo	ke	svátečnímu	
stolu“,	„Musím	zařídit	stromek	a	kap-
ra.	Ach	jo,	tolik	starostí.“

Mezi	Štědrým	dnem	a	Silvestrem	se	
témata	 hovorů	 trochu	 změní.	 Lidé	
většinou	 mají	 volno,	 a	 tak	 se	 snaží	
někam	vyrazit.	Nejčastěji	zní	postesk:	
„Všude	 je	 plno	 lidí	 –	 na	 bazéně,	
na	horách,	ve	wellness	centrech.	Kde	
může	člověk	jít,	aby	si	trochu	odpo-
činul…?“

Po	 Novém	 roce	 nás	 čeká	 opět	 za-
čátek	 běžného	 pracovního	 procesu.	
A	nejčastější	 témata?	„To	jsem	zase	
přibral(a).	Musím	se	sebou	něco	dě-
lat,	abych	se	v	létě	nemusel(a)	stydět	
vyjít	v	plavkách.“		„Ty	vánoce	jsou	ná-
ročné.	Dárky	nás	tolik	stály,	doufám,	
že	 se	 něco	 nestane,	 abychom	 vyšli	
s	penězi	do	lednové	výplaty.“	

Mám	 pocit,	 že	 si	 velkou	 část	 stresu	
vytváříme	 sami.	 Před	 vánocemi	 se	
honíme,	 abychom	 stihli	 nakoupit	
dárky,	řešíme,	jestli	jich	je	dost	a	jsou	
v	 dostatečné	 hodnotě.	 Po	 vánocích	
se	pak	trápíme	tím,	že	musíme	na	čas	
obracet	 každou	 stokorunu.	 Před	
vánocemi	 se	 stresujeme	 nakupo-
váním	 jídla	 a	 pečením	 cukroví,	 pro-
tože	bez	toho	přece	nejsou	vánoce,	
a	po	vánocích	se	 trápíme	kily	navíc.	
Nemůžu	 se	 ubránit	 otázce,	 proč	 se	
takhle	stresujeme.

Chtěl	bych	vám	povědět	o	své	kama-
rádce	 –	 říkejme	 jí	 třeba	 Jana	 –	 kte-
rá	má	odvahu	 trávit	Vánoce	„trochu	
jinak“.	 Jana	 má	 skvělého	 manžela	
a	dvě	školou	povinné	děti.	Mají	do-
hodu,	 že	 každý	 dá	 každému	 z	 ro-
diny	 jeden	 malý	 dárek,	 který	 není	
hodnotný	 finančně,	 ale	 který	 bude	
pro	druhého	„ušitý	na	míru“.	Každý	
z	rodiny	tedy	vymýšlí	pro	ty	ostatní	tři	
dárky	a	snaží	se	být	přitom	kreativní.	
Tohle	 vymýšlení	 a	 často	 i	 vyrábění	
je	 součástí	 jejich	 adventní	 pohody.	
Jana	 s	 dětmi	 peče	 cukroví.	 Nechají	
si	 však	 doma	 jen	 jeden	 talířek,	 kte-
rý	 ozdobí	 štědrovečerní	 stůl,	 a	 zby-
tek	cukroví	před	vánocemi	odnesou	
s	dětmi	do	azylového	domu	pro	bez-
domovce.	Děti	tak	mohou	na	vlastní	
oči	vidět,	že	mít	domov	a	trávit	váno-
ce	mezi	nejbližšími	není	vůbec	samo-
zřejmostí.	

Štědrovečerní	 večeře	 má	 slavnos-
tí	 charakter,	 ale	 není	 pro	 ni	 typické	
množství	 jídla	 a	 dobrot.	 Peníze	 se	
šetří	na	něco	jiného.	V	rodině	panuje	
dohoda,	 že	 místo	 drahých	 dár-
ků	 a	 jídla	 se	mezi	 svátky	 vyráží	 ven	
z	města	do	penzionu,	který	je	na	tu-
risticky	 méně	 vyhledávaném	 místě	
(jinak	 by	 si	 to	 dva	 učitelé	 nemohli	
dovolit	zaplatit).	Rodina	je	tak	pár	dní	
spolu.	Chodí	se	na	procházky,	odpo-
čívá	se,	vykládá	se	během	dlouhých	
večerů…	zkrátka	je	to	skutečný	relax.	
Po	 takových	 vánocích	 se	 oba	 uči-
telé	 vracejí	 do	 svých	 tříd	 odpočatí	
a	s	elánem	do	další	práce.

Určitě	 vás	 napadne,	 že	 to	 všechno	
nemůže	být	zas	taková	idylka.	A	máte	
pravdu.	Jana	s	manželem	to	opravdu	
nemají	 jednoduché	 ve	 svých	 širších	
rodinách.	 Od	 obou	 rodičů	 i	 někte-
rých	 sourozenců	 se	ozývá	 kritika,	 že	
to	 přehánějí,	 že	 přece	 k	 Vánocům	
patří	i	přepych,	že	to	tak	prostě	je…	
Nicméně	 Jana	 s	 manželem	 mají	
v	sobě	silnou	oporu,	a	tak	tyto	tlaky	

dovedou	 ustát	 a	 „stát	 si	 za	 svým“.	
Pochopitelně	 i	 děti	 občas	 začnou	
brblat	 a	 srovnávat	 se	 se	 spolužáky,	
ale	 rodiče	 mají	 vytrvalost	 dětem	
trpělivě	vysvětlovat,	co	jsou	skutečné	
Vánoce	 a	 co	 jen	 jejich	 „dekorace“.	
A	děti	si	nesou	do	svých	budoucích	
životů	důležité	poselství.	

Jsem	 rád,	 že	 Janinu	 rodinu	 znám	
a	 hodně	 jim	 fandím.	 Přesvědču-
jí	mě	o	 tom,	 že	Vánoce	 lze	prožívat	
i	jinak,	než	s	jídlem,	množstvím	dárků	
a	 ve	 stresu.	 Že	 vánoce	 jsou	 dobou,	
kdy	si	můžeme	uvědomit,	co	všechno	
máme	–	a	že	 to	není	 samozřejmost.	
Že	 Vánoce	 jsou	 dobou	 odpočinku,	
kdy	máme	čas	na	sebe	a	na	své	blíz-
ké.	Že	tyto	vztahy	je	nutné	budovat,	
a	to	dá	práci.	

Přeji	 Vám	 všem	 pokojné	 Vánoce.	
Vánoce,	 které	 nebudou	 idealistické,	
ale	o	to	pravdivější.	A	kdybyste	chtěli	
vánoční	 atmosféru	 obohatit	 návště-
vou	kostela,	přikládám	časy	bohoslu-
žeb.

„Půlnoční“	 bohoslužba	 je	 na	 Štědrý	
den	 ve	 22.00.	 Jako	 každý	 rok	bude	
zaměřená	nejen	pro	věřící,	 ale	 i	pro	
ty,	kteří	do	kostela	pravidelně	necho-
dí.

25.	prosince	bude	bohoslužba	v	9.00	
a	jako	v	minulých	letech	bude	zamě-
řená	pro	děti.	26.	prosince	je	boho-
služba	v	9.00.	

Na	 Silvestra	 bude	 bohoslužba	
v	15.30	a	na	Nový	rok	v	9.00.

PhDr. Pavel Moravec, duchovní 
správce v Ostravě – Plesné (do které 

patří ostravské městské obvody 
Plesná a Martinov) 

a obce Děhylov a Dobroslavice
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Ze života naší mateřské školy

Čas	utíká	jako	voda,	zdá	se,	že	školní	
rok	 sotva	 začal	 a	 my	 už	 se	 pomalu	
chystáme	na	Vánoce.	Po	náročnějším	
začátku,	kdy	se	děti	adaptují	na	režim	
školy	a	učí	 se	 spolupracovat	 se	 svý-
mi	vrstevníky,	pracujeme	v	atmosféře	
tvořivosti	 a	 pohody.	 Od	 listopadu	
máme	 novou	 ředitelku,	 paní	 Sylvu	
Hrbáčovou	 a	 do	 školky	 tak	 zavanul	
vítr	 změn	 ve	 formě	 nových	 nápadů	
a	aktivit	pro	děti.

Letošní	 krásný	 podzim	 jsme	 prožili	
aktivně,	 několikrát	 jsme	 navštívili	
lesy	v	okolí,	kde	se	děti	přirozeně	se-
znamovaly	s	přírodou.	

Ve	 školce	 děti	 shlédly	 hudebně	 za-
měřený	 program,	 kde	 se	 seznámily	
s	 historickými	 hudebními	 nástroji	
a	 v	 dalším	 pořadu	 poznávaly	 růz-
né	 přírodní	 vůně.	 Ti	 starší	 cestovali	
do	 stanice	 mladých	 přírodovědců	

v	Ostravě	–	Porubě	...a	dozvěděli	se	
mnoho	zajímavého	o	ježcích	a	jiných	
zvířatech.	

Děti	 s	 paní	 učitelkou	 Katkou	 si	 při-
pravily	krátké	vystoupení,	které	před-
vedly	 při	 tradičním	 setkání	 jubilantů	
v	Domě	dětí	a	mládeže.

Spousta	dalších	akcí	nás	teprve	čeká.	
Od	druhého	pololetí	začnou	ve	škol-
ce	fungovat	různé	kroužky	-	hudební,	
výtvarný,	kroužek	angličtina	v	pohybu	
a	 vědecký	 kroužek.	 Koncem	 února	
se	 těšíme	na	 lyžařský	kurz	na	Skalce	
a	od	poloviny	března	na	kurz	plavání.

Během	 každého	 dne	 děti	 cvičí,	 učí	
se	 nové	 písničky	 a	 básničky,	 vytváří	
obrázky	 z	 různých	 materiálů	 a	 zdo-
bí	 jimi	 školku.	Každý	den,	pokud	 to	
počasí	 dovolí,	 chodíme	 ven.	Mladší	
děti	 se	 učí	 společenským	 návykům,	
sebeobsluze,	předškoláci	se	zaměřují	

na	 dovednosti,	 které	 budou	 potře-
bovat	ve	škole.

Pomalu	se	chystáme	na	vánoční	ob-
dobí,	 zpíváme	 vánoční	 písně	 a	 děti	
už	se	těší,	až	předvedou	své	pěvecké	
umění	 u	 rozsvěcování	 Vánočního	
stromu.	 Starší	 děti	 pak	 přivítají	 ple-
senská	 miminka	 krátkým	 progra-
mem	písní	a	básní	a	můžeme	se	těšit	
na	 Mikuláše	 a	 také	 na	 nadílku	 pod	
stromečkem.

Přejeme	 všem	 občanům	 Plesné	 ra-
dost	a	klid	během	vánočních	svátků,	
užijte	 si	 rodinnou	 pohodu	 se	 svými	
blízkými	 a	 do	 dalšího	 roku	 přejeme	
hodně	zdraví,	štěstí	a	úspěchů.

Za všechny zaměstnance 
MŠ Ostrava – Plesná 

Kateřina Čepková
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Milí občané Plesné,

vnímání	a	prožívání	času	není	objek-
tivní,	ale	velmi	subjektivní	a	relativní	
záležitostí.

Každý	 z	 nás	 vnímá	 čas	 v	 různých	
situacích	poněkud	jinak.	Pro	někoho	
se	čas	vleče,	pro	jiného	se	zběsile	řítí.	
Někoho	 čas	 tlačí,	 na	nikoho	nečeká	
a	 někdy	 je	 to	 jen	 otázka	 času,	 kdy	
se	 čas	 	 nachýlí.	 Čas	 člověk	má,	 ale	
častěji	ho	nemá.	Je	na	každém,	jak	si	
svůj	daný	čas	prožije.	Může	si	ho	uží-
vat,	ale	taky	si	ho	může	krátit,	marnit,	
dokonce	 zabíjet.	 Pro	 někoho	 čas	
nemáme,	 někomu	 naopak	 věnuje-
me	 příliš	 hodně	 svého	 času.	 Je	 čas	
sklízet,	 je	 čas	 sázet.	 Konec	 roku	 se	
nese	ve	znamení	zastavení	se	v	čase,	
ohlédnutí	 a	 zhodnocení,	 zda-li	 čas,	
který	 jsme	si	 vzájemně	věnovali	měl	
smysl,	a	jestli	jsme	si	ho	všichni	užili.	

Někdo	 si	 pamatuje	 věci	minulé	 spíš	
v	číslech,	 jiný	v	obrazech	vyvolávají-
cích	dojmy	a	pocity.	

V	tomto	smyslu	byla	vedena	Výroční	
členská	schůze	KD,	na	které	vystoupil	
předseda	 Ing.	 Zdenek	 Antoš,	 který	
činnost		zhodnotil,	akce	vyjmenoval,	
sečetl	 a	 podtrhl.	 Členům	 byla	 také	
předložena	 kronika	 a	 tabla,	 která	
dokumentují	 bohatou	 činnost	 KD	
nejen	 v	 číslech,	 ale	 i	 v	 komentářích	
a	fotodokumentaci.	

Od	 posledního	 výtisku	 Zpravodaje	
uplynul	nějaký	čas,	ve	kterém	se	udá-
lo	mnoho	zajímavých	akcí.	Především	
to	byl	 jednodenní	výlet	na	Valašsko,	
který	 organizoval	 pan	 PaedDr.Ing.	
Jaromír	Mechl		se	svou	ženou	Erikou.	
Zavedli	 nás	 do	 masokombinátu	

Krásno	nad	Bečvou,	kde	jsme	shlédli	
dokument	 o	 tradičních	 zabíjačkách	
na	 Valašsku,	 ochutnali	 jsme	 výběr	
místních	 uzenářských	 specialit,	 pro-
hlédli	jsme	si	muzeum	řeznického	ná-
činí	a	popojeli	do	Valašského	Meziří-
čí.	Exkurze	do	Moravské	gobelínové	
manufaktury	 byla	 velmi	 atraktivní.	
Kdo	by	neznal	tradiční	valašské	frgá-
ly?	Ty	jsme	ochutnávali	přímo	z	pece	
v	Cyrilově	pekařství	v	Hrachovci.	Zá-
jezd	 byl	 ukončen	 pozdním	 obědem	
na	 Valašské	 rychtě	 v	 Rožnově	 pod	
Radhoštěm.	 Zájezd	 byl	 hodnocen	
jako	výborný	a	bezchybný.

Nejen	 chlebem	 živ	 jest	 člověk,	 řekl	
někdo	moudrý.	My	se	tímto	také	řídí-
me	a	uskutečnili	jsme	pro	členy	cestu	
za	 poznáním	 vesmíru	 do	 Planetária.	
Někomu	 hvězdy	 nic	 neříkají,	 ale	
pod	umělou	kupolí	Planetária	se	jeví	
všechno	 jinak,	 zvláště	 s	 tak	 milým	
odborným	 výkladem,	 který	 manželé	
Mechlovi	zajistili.	

ních	sálů.	Udělali	dobře	ti,	kteří	vyu-
žili	možnost	navštívit	Slezské	divadlo	
v	Opavě.	Manželé	Wiedermanovi	za-
jistili	vstupenky	na	představení	opery	
Prodaná	 nevěsta.	 Byli	 jsme	 přivítáni	
ředitelem	divadla	panem	Mgr.	PhD.	
Iljou	Rackem.	Přijal	nás	v	salonku	,	na-
bídl	nám	skleničku	šampusu,	vyprávěl	
o	historii	 i	současnosti	divadla.	Reži-
sér	a	šéf	opery	pan	Lubor	Cukr	nám	
zase	přiblížil	operu	Prodaná	nevěsta	
od	 její	 první	 premiéry	 do	 dneška.	
Divadlo	 v	 Opavě	 je	 překvapivě	
krásné,	 skvělé	 byly	 výkony	 herců,	
zpěváků	 i	 orchestru.	 V	 hale	 diva-
dla	 nás	 čekala	 netradiční	 atmosféra	
vesnického	 jarmarku,	 kde	 se	 mezi	
diváky	pohybovali	herci	v	krojích,	byli	
velmi	milí	a	vstřícní.	Představení	bylo	
skutečně	velkým	kulturním	zážitkem,	
který	musíme	určitě	opakovat.

Čeká	 nás	 ještě	 společné	 rozloučení	
se	starým	rokem,	který	konáme	vždy	
u	příležitosti	oslav	sv.	Mikuláše.

Myslím	 si,	 že	 jsem	 dostatečně	 vy-
čerpala	 informace	 o	 činnosti	 Klubu	
důchodců	v	Plesné.

Čas	 je	 důležitá	 hodnota.	 Máme	 ho	
zadarmo	a	přece	je	tak	drahý.	Tak	si	
ho	važme	a	uvědomujme	si,	že	určuje	

Dlouhodobě	 pečujeme	 o	 udržení	
přátelských	vztahů	s	KD	v	Martinově.	
Jezdíme	 společně	na	 zájezdy	a	 ten-
tokrát	nás	senioři	z	Martinova	vyzvali	
na	sportovní	turnaj	v	bowlingu.	Nikdo	
nebyl	 vítězem,	 nikdo	 poraženým.	
V	 přátelské	 atmosféře	 jsme	 pokra-
čovali	 besedou	 při	 společné	 večeři.	
Dlouhodobě	si	vzájemně	vypomáhá-
me	s	TJ	Sokol	Plesná.	Setkáváme	se	
na	 pracovně	 společenských	 akcích,	
jakými	jsou	brigády	v	areálu	hřiště.

Podzimní	 dlouhé	 večery	 vybízejí	
k	 návštěvám	 divadelních	 a	 koncert-
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Vážené 
maminky,

chtěly	bychom	oslovit	Vás	a	Vaše	
děti,	které	byly	narozeny	v	 letech	
2017–2018	a	pozvat	Vás	do	skupi-
ny,	kterou	jsme	založily	na	sociální	
síti	 Facebook.	 Tímto	 nápadem	
jsme	chtěly	podpořit	případné	se-
tkání	 v	 jarních	 měsících,	 které	 se	
uskuteční	dle	domluvy.

Rády	 bychom	 Vás	 uvítaly	 v	 naší	
skupině	 s	 názvem	 Maminky	
z	Plesné,	tak	neváhejte	a	připojte	
se	k	nám!	

S přátelským pozdravem

Pavla Střížová a Markéta Řepková 
z ulice Hrabek.

dny	našeho	života.	A	život	sám	je	pí-
seň,	vyzpívejte	ho!

„Jak je to krásné mít ruce zkřehlé 
mrazem,

když démantové slzy z rampouchu padají 
na zem.

A maminčin čaj s medem je náhle nad 
slova.

Jak je to krásné, když z nebe ticho padá,

když led pokryje říčku od břehu k břehu,

jak je to krásné, když den se s večerem 
o cancourek světla hádá

a dvoje stopy se sejdou ve sněhu.“

K	vánočním	dnům	patří	poezie,	k	ví-
tání	Nového	Roku	pak	veselí.

Doufejme,	že	počasí	nabídne	mnoho	
zimních	 radovánek	 a	 my,	 senioři	
k	nim	klidně	můžeme	přiřadit:

Sejdou se dva muži, kamarádi, a ten 
jeden se ptá druhého: „Od čeho máš tak 
červené oči?“

„Od svařování.“ „A co svařuješ?“ „Víno, 
víno.“
Inu, taky zimní radovánka jakou si může-
me užít čas dlouhých zimních dnů.

Krásné Vánoce  Vám přeje za KD 
v Plesné Mgr. Pavla Bublová

 Ing. Jiří Bubla - foto

30. Ročník
Vánočního turnaje v badmintonu

Pořadatel:  TJ Sokol Plesná

Termín:  25. 12. 2018

Místo:  Tělocvična DDM v Plesné,

 ul. Karla Svobody 237, Plesná

Časový rozpis: Prezentace 9:15 – 9:45, losování 9:45

 Hrací doba 10:00 – 19:00

Disciplíny:  dvouhry mužů a žen

 podle počtu účastníků čtyřhry

Hrací systém:  švýcarský systém, playoff

Přihlášky:  do 21. 12. 2018 (viest@seznam.cz; 607 750 510)

Ceny:  za 1. až 3. místo věcné ceny

Míče:  vlastní

Startovné:  150,- Kč, dle možnosti vtipný dárek pro kamaráda

 pod stromeček

V prostorách tělocvičny bude otevřeno občerstvení na sekeru

Hráče a diváky srdečně zvou pořadatelé

badmintonplesna.cz
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Skončil	 23.	 ročník	 Vesnických	 spor-
tovních	 her	 a	 Plesná	 skončila	 opět	
o	stupínek	pod	nejvyšší	metou.	Sta-
čil	 jeden	bod	v	kterékoliv	bodované	
soutěži	 a	 poprvé	 bychom	 VSH	 vy-
hráli.	Opět	byla	soutěž	na	nejvyšších	
místech	vyrovnaná	a	rozhodovalo	se	
až	v	poslední	disciplíně.	Takže	Plesná	
skončila	na	druhém	místě	stejně	jako	
loni	za	Krásným	Polem.
Protože	 poslední	 Pleso	 vyšlo	 až	
po	odehrání	poslední	jarní	disciplíny,	
přinášíme	přehled	všech	neuveřejně-
ných	výsledků.

7.	 soutěž	 v	 nohejbalu	 se	 hrála	 9.6	
v	 Horní	 Lhotě.	 Plesná	 v	 minimální	
sestavě	 Radim	 Adámek,	 Tomáš	
Klos	a	Petr	Langa	uhrála	vynikající	3.	
místo.	

Výsledky soutěže družstev 
v nohejbalu:

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

125),	Langa	Petr	(16.	–	107)	a	Hrdina	
Libor	(17.	–	106)	obsadilo	krásné	čtvr-
té	místo.	Celkem	střílelo	33	střelců.

Výsledky soutěže v lukostřelbě:

1, Velká Polom
2. Krásné Pole
3. Horní Lhota
4. Plesná
5. Polanka
6, Zbyslavice
7. Dolní Lhota
8. Olbramice
9. Klimkovice
Jistebník se nezúčastnil.

9.	 soutěž	 byla	 cyklistika	 6.10.	 pořá-
daná	Plesnou	v	rámci	Plesenské	stez-
ky.	 Pleseňákům	 scházel	 pouze	 kou-
sek,	aby	vyhráli	a	v	sestavě	Schichel	
Jakub	 (3.),	 Košař	 Petr	 (7.),	 Rosypal	
Dušan	 (11.)	 a	Hrdina	 Libor	 (21.)	 ob-
sadili	celkově	druhé	místo.	V	jednot-
livcích	VSH	vyhrál	Viktor	Klos	z	Horní	
Lhoty.

Výsledky soutěže v cyklistice:

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

10.	soutěž	v	požárním	útoku	proběhla	
v	Dolní	 Lhotě	 22.9.	Nakonec	 se	 zú-
častnily	jen	4	obce	a	Plesná	jako	loni	
obsadila	druhé	místo.	Plesnou	repre-
zentovali	hasiči	Miloslav	Sobek,	Petr	
Bajgar,	 Jan	 Jeřábek,	 Jakub	 Košař,	
Pavel	Tvrdý,	Dominik	Petrovič,	Dali-
bor	Kratochvíl	a	Jaroslav	Bajgar.

Výsledky požárního útoku:

1. Krásné Pole
2 Plesná

3. Dolní Lhota
4. Olbramice

11.	soutěž	byla	střelba	ze	vzduchovky	
v	Zbyslavicích	20.10.
Plesné	 se	 opětovně	 v	 této	 soutěži	
moc	nedařilo	 a	 skončila	na	8.	místě	
v	sestavě	Libor	Hrdina	 (nástřel	133),	
Daniel	 Zelníček	 (116),	 Vladimír	 De-
dek	(116)	a	Alice	Zelníčková	Brůnová	
(79)	na	osmém	místě.	V	jednotlivcích	
vyhrál	Marek	 Josej	 s	 nástřelem	 170	
bodů.

Celkové výsledky soutěže 
ve vzduchovce:

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

12.	 soutěž	 v	 sálové	 kopané	 uzaví-
rala	 celý	 23.	 ročník	 VSH.	 Konala	 se	
24.11.	 v	 hale	 Polance.	 Naše	 mladé	
družstvo	zabojovalo	a	skončilo	těsně	
druhé.	Plesná	hrála	v	sestavě		David	
Bochňák,	 Ondřej	 Bochňák,	 David	
Cihlář,	 Jan	 Novák,	 Marek	 Novák,	
David	Rathouský,	Jiří	Svoboda	a	Ma-
rek	Vajda.

Celkové výsledky v sálové 
kopané:

1. Horní Lhota
2. Plesná
3. Klimkovice
4. Krásné Pole
5. Zbyslavice
6. Dolní Lhota
7. Olbramice

8.	 soutěž	 byla	 lukostřelba	 15.9.	
ve	Velké	Polomi.	V	 jednotlivcích	vy-
hrál	 Vladimír	 Dostál	 z	 Velké	 Polomi	
s	nástřelem	198	bodů.	Naše	družstvo	
v	sestavě	v	sestavě	Baier	Michal	(11.	
místo	–nástřel	134),	Košař	Petr	(14.	–	

Nohejbalisté

Vesnické sportovní hry 2018
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8. Polanka
9. Velká Polom
Jistebník se nezúčastnil.

Celkové	 výsledky	 23.	 ročníku	 VSH	 -	
body	 /odpočet	 dvou	 nejhorších	 vý-
sledků

1. Krásné Pole                              80/5
2. Plesná                                       79/5
3. Klimkovice                                  78/2
4. Velká Polom                               73/3
5. Dolní Lhota                                69/4
6. Horní Lhota                              65/0
7. Polanka n. O.                            64/1
8. Zbyslavice                                   45/1
9. Olbramice                                  40/4
10. Jistebník                                   15/0

Jak	 se	 dlouhodobě	 ukazuje,	 Ples-
ná	 má	 největší	 slabiny	 v	 kuželkách	
a	ve	střelbě	ze	vzduchovky.	Abychom	
celou	 soutěž	 konečně	 vyhráli,	musí-
me	tyto	sporty	posílit,	nebo	v	ostat-
ních	stát	pouze	na	stupních	vítězů.

Pro	 představu,	 jak	 jsme	 se	 letos	
umístili	v	jednotlivých	sportech,	je	tu	
následující	přehled:

Slalom 6. místo / 5 bodů
Plavání 5. místo / 6 bodů
Badminton 1. místo / 10 bodů
Kuželky 9. místo / 2 body (odpočet)
Běh 4. místo / 7 bodů
Volejbal 2. místo / 9 bodů
Nohejbal 3. místo / 8 bodů
Lukostřelba 4. místo / 7 bodů
Požární útok 2. místo / 9. bodů
Cyklistika 2. místo / 9 bodů
Vzduchovka 8. místo /3 body (odpo-

čet)
Sálovka 2. místo / 9 bodů

Celkově	 Plesnou	 letos	 reprezen-
tovalo	43	sportovců,	z	toho	3	ženy.

Nejvíc	 startů	má	na	 kontě	 Libor	Hr-
dina	 (5),	 který	 zároveň	 celou	 soutěž	
organizačně	 řídil.	 Druhý	 největší	
počet	startů	má	Petr	Košař	 (3).	Dva-
krát	 reprezentovali	 Plesnou	 Jan	
Benbenek,	 Ondřej	 Bochňák,	 Ivo	
David,	 Vladimír	 Dedek,	 Petr	 Langa,	
Lubomír	 Mihálik,	 Jan	 Novák,	 Ma-
rek	Novák,	Pavel	Novák.	Po	jednom	
startu	 mají	 abecedně	 Radim	 Adá-
mek,	 Jiří	 Antoš	 ml.,	 Michal	 Baier,	
Jaroslav	 Bajger,	 Petr	 Bajger,	 Václav	
Benbenek,	 David	 Bochňák,	 Jiří	 Brů-
na,	Alice	Brůnová	Zelníčková,	David	
Cihlář,	Natálie	Cihlářová,	Jan	David,	
Jan	Jeřábek,	Tomáš	Klos,	Petr	Kolář,	
Jakub	Košař,	Dalibor	Kratochvíl,	Petr	
Laňka	 ml.,	 David	 Maček,	 Vladimír	
Mach	ml.,	Barbora	Pařenicová,	Domi-

nik	Petrovič,	David	Rathouský,	Dušan	
Rosypal,	Jakub	Schichel,	Miloslav	So-
bek,	Zbyněk	Stařinský,	Jiří	Svoboda,	
Marek	 Vajda,	 David	 Vymlátil,	 Pavel	
Tvrdý	a	Daniel	Zelníček.

Veškeré	 účtování	 23.	 ročníku	 VSH	
probíhalo	 přes	 pokladnu	 Sokola	
Plesná.

Děkujeme	 všem	 sportovcům	
za	 reprezentaci	 naší	 obce	 a	 věříme,	
že	v	příštím	roce	se	jejich	řady	rozšíří.

Začínáme	opět	v	lednu	buď	plaváním	
nebo	lyžováním.

Veškeré	 výsledky	 VSH	 najdete	
na	 www.vshry.cz	 nebo	 na	 www.
sokolplesna.cz.

    Ing. Vladimír Mach

Sokol Plesná 
zve	k	návštěvě	Sokolského	ple-
su,	který	se	uskuteční	v	sobotu	

16.2.2019	od	19.30	v	tělocvičně	
DDM.	K	tanci	bude	hrát	skupina	

Prak.

Sáloví fotbalisté

Krásné prožití vánočních svát-
ků, v novém roce hodně zdraví, 
štěstí a pohody Vám přeje 

Sbor dobrovolných hasičů 
PLESNÁ

Radislav Benek 
starosta

Petr Bajger
velitelPF 2019



Zpravodaj PLESO

12
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. března 2019 • IČO: 00845451 • Registrační číslo: MK ČR E 15407 • e-mail: posta@plesna.ostrava.cz • ID datové schránky: ejibp8Y • ročník 22 • číslo 4 • 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

Poděkování
Hasiči	 z	 Plesné	 by	 chtěli	 touto	
cestou	poděkovat	především	Úřadu	
městského	 obvodu	 Plesná	 a	 radě,	
za	 schválení	 finančního	 příspěvku	
na	činnost	sboru	a	na	činnost	mlá-
deže,	 ale	 především	 za	 opravu	
podlah	obou	garáží	pod	hasičskými	
auty(	 která	 se	 propadávala)	 a	 vy-
malování		těchto	prostor.

Za SDH Jana Benková 

Vánoční turnaje 
Sokola Plesná

Tělocvičná	 jednota	Sokol	Ostrava	
–	 Plesná	 pořádá	 tradiční	 Vánoční	
turnaje	 v	 badmintonu	 a	 sálové	
kopané.

Turnaj v badmintonu	se	usku-
teční	 	 v	 úterý	 25.12.	 od	 10.00	
hodin,	prezentace	od	9.15	hodin.

Turnaj v sálové kopané	 se	
uskuteční	ve	středu	26.12.	od	9.00	
hodin,	prezentace	od	8.00	hodin.

Přijďte	 si	 zahrát	 nebo	 případně	
povzbudit	hráče.

Tělocvičná	 jednota	 Sokol	 Plesná	
děkuje	 svým	 členům,	 sponzorům	
a	příznivcům	za	podporu	v	celém	
roce	2018	a	přeje	všem	příjemné	
prožití	 Vánočních	 svátků	 a	 po-
hodový	rok	2019.

Sokol Plesná
	zve	k	návštěvě	Dětského	maškarní-
ho	karnevalu,	který	se	uskuteční	
v	neděli	17.2.2018 od	15.00	

v	tělocvičně	DDM.


