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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná

Z obsahu:

Hrdličky bylo slyšet

21. ročník Májové Plesné

Vesnické sportovní hry 2018

Vážení spoluobčané,
na úvod mi dovolte, abych se letmo 
vrátil k úspěšnému dvoudennímu 
21. ročníku Májové Plesné. V první 
den již tradičně se stavěním máje, 
dětmi v kostýmech čarodějnic a ča-
rodějů, s vystoupením písničkáře 
Romana Pavlíka, kapely LEGEN-
DY SE VRACÍ a ohnivé šou FOLLE-
TO, v druhý den krojovaný průvod 
Plesnou, folklorní vystoupení, již třetí 
ročník gulášové soutěže GULÁŠFEST 
a v podvečer vystoupení hudební 
skupiny NEZMAŘI. Takovou Má-
jovou Plesnou jsme si mohli letos užít 
a myslím si, že se celá akce opět vel-
mi vydařila.

Chtěl bych tímto ještě jednou podě-
kovat všem lidem, kteří se podíleli 
na organizaci této akce, zvláště pak 
naší KULTURNÍ KOMISI vedené paní 
Martinou Peterkovou. Jen málokdo 
si totiž uvědomuje, kolik práce a času 
stojí příprava takovéto akce.

Dále pak děkuji rodině Trytkové 
za bezplatné zapůjčení louky v centru 
Plesné, našim dobrovolným spolkům 

za spolupráci na pořádání Májové 
Plesné, váženým sponzorům, a to fir-
mám Globus, Benedor, SDI - Petr 
Synek, Mach - Narwall, rádio Čas, 
Ranč Duhová víla, plesenská Kafrár-
na, DDM Ostrava Poruba středisko 
Plesná, S4 – STAVEBNÍ, panu M. 
Kuchtovi, panu Jakubovi Rzepkovi, 
panu Jaroslavu Zapletalovi a v ne-
poslední řadě patří velké díky městu 
Ostrava!!!.

V další části článku bych rád prozra-
dil, co se bude dít v Plesné v druhé 
polovině roku.

Začnou projektové práce na chodní-
cích v ulicích Karla Svobody – 26. 
dubna – Vlnitá (3 etapy), bude 
se opravovat podlaha v hasičské 
zbrojnici, proběhne revitalizace hři-
ště naší mateřské školy, zahájíme 
výstavbu výtahu v budově úřadu, za-
dáme projekt na rekonstrukci hřiště 
Hrabek, zahájíme přípravu na úpravu 
urnového háje včetně přístupových 
chodníků. Taktéž bych Vás rád infor-
moval, že je zakoupeno nové zařízení 

k rozhlasu, které umožňuje rozesílat 
sms a emaily se zprávami, které se 
vysílají pomocí rozhlasu. Pokud máte 
zájem, o zasílání těchto informací, 
prosím kontaktujte pracovnice naše-
ho úřadu.

Závěrem mi, prosím, dovolte podě-
kovat všem těm, kteří nám pomáhají 
udržovat vzhled naší Plesné a jsou 
ochotni přidat ruku k dílu v údržbě 
travnatých a jiných ploch obvodu, 
děkuji.

Městský obvod Plesná zve občany na 
pouť sv. Jakuba, která se bude konat 
dne 29.7. 2018.

Pavel Hrbáč, starosta

Příprava guláše při Gulášfestu na Májové Plesné
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Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané, územní plán 
je základní koncepční dokument 
obce, který mimo jiné říká, kde se 
smí stavět, případně co a za jakých 
podmínek. Pro náš městský obvod je 
tímto dokumentem Územní plán Os-
travy, který si zaslouží naši pozornost, 
neboť se svým obsahem dotýká kaž-
dého z nás. 

V roce 2015 se nám podařilo upravit, 
ve prospěch všech místních občanů, 
tehdy platný územní plán, a to zru-
šením jeho části pro nezákonnost 
– konkrétně se jednalo o zastavi-

telnost plochy za místním hřbitovem 
označenou jako B268, nazývanou 
„Sluneční stráň“. Plocha o velikosti 
30 000 m² byla určena pro výstav-
bu cca 30 nových rodinných domů. 
Po zrušení možnosti zástavby na této 
ploše byla pořízena změna Územní-
ho plánu Ostravy, která navrátila tuto 
plochu zpět mezi plochy určené pro 
zemědělství.

Dle mého názoru máme v Plesné vy-
mezený dostatečný počet stávajících 
zastavitelných ploch pro výstavbu 
nových rodinných domů, jedná se 
konkrétně o 34,37 ha (343 700 m²). 
S výstavbou souvisí řada problémů, 
mezi které nepochybně patří zajištění 
odpovídajícího dopravního napojení 
i ostatní technické infrastruktury. Je 
nutné si uvědomit, že dopravní na-
pojení musí sloužit nejen k příjezdu 
majitelů k jejich domům osobním vo-
zem, ale musí být zajištěna možnost 
příjezdu Integrovaného záchranného 
systému (hasiči, záchranná služba, 
Policie ČR, Městská policie).

Někteří z vás byli nedávno osloveni 
Magistrátem města Ostravy, Útva-

rem hlavního architekta a stavební-
ho řádu ve věci „Územní studie 
Plesná – Vyhlídková III“. Jedná 
se o územně plánovací podklad, 
který řeší především návrh dopravní-
ho napojení stávající zastavitelné plo-
chy označené B8. Bez koncepčního 
dopravního napojení je případná bu-
doucí výstavba v předmětném území 
nemožná. Oslovené bych chtěl tímto 
informovat, že se nejedná o změny již 
platného územního plánu.

Závěrem bych chtěl uvést, že jsem 
byl vždy a i nadále budu proti, 
aby v našem Městském obvodě  
docházelo k dalšímu vymezování 
nových zastavitelných ploch a tím 
k dalším záborům zemědělské půdy 
pro výstavbu satelitních městeček 
nebo jiných „nezbytných“ deve-
loperských projektů. Jsme obvodem 
pyšnícím se vesnickým charakterem 
zástavby i okolní krajiny, a právě pro-
to se nám tady tak dobře bydlí, žije, 
odpočívá… Je to především díky nás 
obklopující krajině, kterou je potře-
ba chránit a zušlechťovat. Tak, jak to 
uměli naši předci.

Roman Rajský, místostarosta 

Sdělení k napojení na splaškovou kanalizaci
v lokalitě Žižkov v Ostravě-Plesné 

Upozorňujeme občany městské-
ho obvodu Plesná – lokalita Žiž-
kov, na povinnost danou zákonem 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích) ve zně-
ní pozdějších předpisů o připojení 
nemovitostí na veřejnou kanalizaci. 

Ve spolupráci s vlastníkem infrastruk-
tury - statutárním městem Ostrava 
a provozovatelem vodovodní a kana-
lizační sítě společností Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. (dále jen  

„OVAK a.s.“) byla dokončena vý-
stavba splaškové kanalizace pro ve-
řejnou potřebu v lokalitě Žižkov se 
zaústěním kanalizace na Ústřední 
čistírnu odpadních vod v Ostravě – 
Přívoze. V rámci výstavby byly vybu-
dovány kanalizační přípojky k jednot-
livým nemovitostem. Kanalizační 
přípojky jsou zakončeny napojovací 
(revizní) šachtou u hranice pozemku 
nebo zaslepenou odbočkou. Od-
padní vody musí být napojeny pří-
mo, a to bez předčisticího zařízení, 
kterým je septik nebo domovní čis-

tírna odpadních vod. Jelikož se jedná 
o kanalizaci splaškovou, mohou 
být do těchto kanalizačních přípo-
jek napojeny jen vody splaškové. 

Napojení s sebou přináší 
tyto povinnosti:
1. splnit podmínky pro napojení 

kanalizační přípojky včetně kont-
roly napojení ze strany OVAK a.s,

2. uzavřít smluvní vztah na odvádění 
odpadních vod,

3. platit stočné. 
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Po napojení na veřejnou kanalizaci 
a zrušení předčistícího zařízení za-
niknou náklady spojené s čerpáním, 
odvozem a likvidací odpadních vod 
ze septiků, žump a domovních čis-
tíren odpadních vod. 

Výstavba a vlastnictví 
kanalizačních přípojek
Kanalizační přípojku pořizuje 
na své náklady majitel nemovitosti. 
Výstavba a napojení kanalizační pří-
pojky bude povoleno na základě 
územního souhlasu popř. územního 
rozhodnutí, který vydá odbor výstav-
by a životního prostředí Úřadu měst-
ského obvodu Poruba. Podklady 
pro vydání územního souhlasu nebo 
územního rozhodnutí si každý vlast-
ník projednává sám, případně může 
někoho k vyřízení pověřit na základě 
plné moci. Zpracování technického 
záměru přípojky nabízí v rámci svých 
služeb na objednávku i OVAK a.s., 
kde Vám na oddělení dokumenta-
ce současně se zpracovaným tech-
nickým záměrem přípojky vydají i vy-
jádření pro účely povolení stavby.

O napojení kanalizační přípojky 
na kanalizaci ve správě OVAK a.s. 
musí vlastník připojované nemovi-
tosti, příp. jím pověřená osoba, 
informovat technika provozu kana-
lizační sítě (dále jen „technik“) na tel. 
č.: 607 983 912, v souladu s vy-
jádřením 14 dnů předem. Technik 
provede vizuální kontrolu napojení, 
která je bezplatná, a sepíše o kont-
role protokol. Při kontrole musí vlast-
ník připojované nemovitosti předat 
technikovi zákres skutečného stavu 
kanalizační přípojky. Technik v rámci 
kontroly provede ještě odečet stavu 
vodoměru, tj. stavu, od kterého bude 
zahájena fakturace stočného, pokud 
stočné nebylo dosud fakturováno. 
Napojení kanalizační přípojky bez 
účasti technika musí být obvykle 
dodatečně prokázáno kamerovou 
prohlídkou, kterou si hradí vlastník 
připojované nemovitosti. 

Způsoby odvádění (likvi-
dace) odpadních vod
Ne všechny odpadní vody jsou však 
odváděny do veřejné kanalizace, kte-
rá je zaústěna na čistírnu odpadních 
vod, z čehož potom pro vlastníky 
pozemku nebo stavby (dále jen 
„nemovitosti“) připojené na kana-
lizační stoku vyplývají ve vztahu 
k odvádění odpadních vod odlišné 
povinnosti. Z tohoto důvodu vydává 
OVAK a.s. vyjádření k napojení, kde 
je žadatel informován, jaký druh 
kanalizace se nachází v dosahu jeho 
nemovitosti a jaké z toho pro něj vy-
plývají povinnosti.

Zrušení předčisticího 
zařízení
To znamená, že ti, kteří jsou už na-
pojeni anebo se budou napojovat 
na kanalizaci, která je ukončena čis-
tírnou odpadních vod, jsou povinni 
po napojení zrušit stávající septik 
nebo čistírnu odpadních vod. Zru-
šení předčisticího zařízení doporu-
čujeme konzultovat se zaměstnanci 
OVAK a.s., kteří Vám odborně poradí 
jakým způsobem předčisticí zařízení 
odstranit v souladu s platnou legisla-
tivou. 

Všichni vlastníci nemovitostí, kteří 
mají u hranice pozemku připraveno 
napojovací místo, by měli bez zby-
tečných odkladů provést napojení 
na veřejnou kanalizaci a zrušit před-
čisticí zařízení. Po připojení na ve-
řejnou kanalizaci se pak vlastníci 
nemovitostí nemusí obávat sankcí, 
které mohou udělovat příslušné 
správní orgány za porušování zá-
kona při likvidaci odpadních vod 
z jejich nemovitostí.

Smluvní vztah
S odváděním odpadních vod 
do kanalizace pro veřejnou po-
třebu souvisí také úprava 
smluvního vztahu. Odběratel má 
povinnost uzavřít smlouvu o odvá-
dění odpadních vod se společností 

OVAK a.s., pokud odpadní vody vté-
kají z kanalizační přípojky do kana-
lizace, a to bez ohledu na skutečnost, 
zda je kanalizace zakončena čistírnou 
odpadních vod. Vypouštění od-
padních vod do kanalizační sítě bez 
uzavřené smlouvy je pokládáno 
za využívání služby bez právního 
důvodu – zákon ho pokládá za ne-
oprávněné vypouštění odpadních 
vod, a podle zákona je postihováno 
sankcemi. Majitele nemovitostí, kte-
ří vypouští odpadní vody do kana-
lizace pro veřejnou potřebu, proto 
žádáme o uzavření smlouvy s OVAK 
a.s. Formulář smlouvy je k dispozici 
na webových stránkách www.ovak.cz 
v nabídce Ke stažení, nebo v sídle 
společnosti OVAK a.s.

Platba za odvádění od-
padních vod „stočné“
Odvedení odpadních vod z po-
zemku nebo stavby (dále jen „nemovi-
tosti“) je splněno okamžikem vtoku 
odpadních vod z kanalizační pří-
pojky do kanalizace a její vlastník 
(provozovatel) má právo na úplatu 
za odvádění odpadních vod (dále 
jen „stočné“). Septik ani domovní 
čistírna odpadních vod pak nemá 
souvislost s placením stočného. Po-
vinnost udržovat předčisticí zařízení 
v provozuschopném stavu vyplývá ze 
stavebních předpisů.

Převzetí a provozování kanalizačních 
stok znamená pro OVAK a.s. nejen 
právo vybírat stočné, ale i povinnosti 
související s jejich provozováním. 

Jako odběratelé služby můžete v pří-
padě vzniklých havarijních problé-
mů kdykoliv kontaktovat provo-
zovatele – OVAK a.s. 

Možnosti snížení
fakturovaného objemu 
odkanalizované vody
Fakturovaný objem odkana-
lizované vody je možné snížit ze 
dvou důvodů, a to:

pokračování na str. 4
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1. zalévání zahrady,

2. vývozu odpadních vod z před-
čisticích zařízení – septiku nebo 
domovní čistírny odpadních vod.

Jak v jednotlivých případech po-
stupovat naleznete na webových 
stránkách www.ovak.cz v nabídce 
Zákazníkům – Možnosti snížení fak-
turovaného objemu odkanalizované 
vody.

Kontakty na provozovatele
Sídlo společnosti: Nádražní 28/3114, 
Ostrava - Moravská Ostrava, 729 71

E-mail OVAK a.s.: info@ovak.cz

Telefonní kontakty:
800 202 700 – dispečink společnosti 
(7 dní v týdnu/24 hodin) 848 100 700 
– zákaznická linka (smlouvy, oddělení 
vyjadřování) 

Vývoz žump, předčisticích zařízení
(7.00 – 15.00 hod.): 597 475 434, 
597 475 411, 607 504 283 

nebo e-mailem: jati.lubomir@ovak.cz

Kontrola napojení kanalizační pří-
pojky na kanalizační řad (7.00 – 
15.00 hod.)
607 983 912 – technik provozu kana-
lizační sítě 

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 – 17.00 hod.

Úterý 8.00 – 15.00 hod.

Středa 8.00 – 17.00 hod.

Čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.

Pátek 8.00 – 14.00 hod.

Hasiči upozorňují
Letní měsíce jsou spolu s jarem 
dobou, kdy hasiči tradičně likvidují 
vůbec nejvíce požárů. Měsíce čer-
ven až srpen jsou rovněž obdobím, 
kdy mají jednotky požární ochrany 
obvykle nadprůměrný počet tech-
nických zásahů.

Tradičně nejvíce požárů je v létě 
v přírodním prostředí a nejčastější-
mi příčinami jsou lidská nedbalost 
a technické závady.

Mezi typicky letní zásahy hasičů patří 
požáry aut od vybuchlých plynových 
zapalovačů, požáry porostů od jisker 
a výfuků ze zemědělské techniky, 
požáry porostů od neopatrně roz-
dělaných ohníčků nebo nedopalků 
cigaret. 

V posledních letech, kdy v letním 
období je málo srážek, můžeme se 
setkat s vyhlášením tzv. období su-
cha. V tomto období pak platí na-
řízení Moravskoslezského kraje 
č. 1/2017 ze dne 11. 4. 2017, kte-
rým se stanoví podmínky k zabez-
pečení požární ochrany v době 
zvýšeného nebezpečí vzniku požá-
rů, které nahradilo původní nařízení 
kraje č. 3/2002. 

Období sucha je doba, kdy se kli-
matické podmínky vyznačují vysokou 
teplotou ovzduší, dlouhodobým ne-
dostatkem srážek a s tím související 
nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci.

Je to zpravidla doba, po kterou je 
v platnosti výstraha Českého hyd-
rometeorologického ústavu na „ne-
bezpečí požáru“ nebo „vysoké ne-
bezpečí požáru“, zveřejněná v rámci 
systému integrované výstražné služ-
by. Dále se dobou zvýšeného nebez-
pečí vzniku požárů také rozumí doba 
sklizně, posklizňových úprav a skla-
dování pícnin a obilovin.

Za místa se zvýšeným nebezpečím 
vzniku požárů se považují:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdá-
lenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a porosty 
umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich oko-
lí do vzdálenosti 50 m od jejich 
okraje,

d) plochy zemědělských kultur, které 
jsou svým rostlinným charakterem 
schopny vznícení a šíření požáru.

V období sucha se na místech uve-
dených zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržovaní 
otevřeného ohně (např. plošné 
vypalování suchých poros-
tů a suché trávy, pálení klestu 
a kůry, spalování hořlavých látek 
na volném prostranství apod.),

b) kouření (s výjimkou elektronických 
cigaret),

c) používání pyrotechnických výrob-
ků, pořádání ohňostrojů,

d) používání jiných zdrojů zapálení 
(např. pochodně, svítící munice, 
létající lampiony apod.),

e) odhazování hořících nebo doutna-
jících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud 
nejsou zajištěna bezpečnostní 
opatření k zamezení vzniku požáru 
od úletu jiskry.

Stejně jako v případě otevřené-
ho ohně, i při grilování na zahradě 
bychom měli dát pozor na vhodné 
umístění grilu, aby odletující jiskry 
nezapálily okolí. Odlétávající jiskry 
mohou zapálit suchý hořlavý materi-
ál na značnou vzdálenost. Poměrně 
rozšířeným nešvarem pak je grilování 
na balkóně. V grilu bychom měli pou-
žít jen k tomu určené palivo (určitě ne 
odpady, benzín apod). Gril musí být 
stabilní, při jeho převržení totiž hrozí 
popáleni a rozšíření požáru.

Protože v posledních letních obdo-
bích bývá suché a horké počasí, vy-
zýváme všechny občany k maximální 
obezřetnosti při jakékoli činnosti, kte-
rá by mohla vést ke vzniku požáru.

referent prevence 
Dedek Vladimír

dokončení ze str. 3
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Knihovna informuje

Hrdličky bylo slyšet až v Praze
Video pohlednice z mého města, neboli Send 
a postcard, je celostátní soutěž v anglickém 
jazyce pod záštitou MŠMT, kterou pořádá 
pražská ZŠ Mládí, pod patronací velvyslance 
Spojeného království Velké Británie a Severní-
ho Irska v ČR. Již 17. ročníku této soutěže 
se zúčastnila i ZŠ A. Hrdličky, konkrétně žáci 7. A 
Jáchym Kurtin a Ondřej Konečný a společně se 
svou učitelkou angličtiny Ivou Bartoňkovou na-
točili video o hornictví na Ostravsku: The Mi-
ning Museum Landek. Video představilo nejen 
počátky těžebního průmyslu našeho kraje, 
ale bylo i zábavně a nápaditě zpracované, 
technicky kvalitní a hlavně celkový dojem byl 
umocněn výbornou angličtinou obou protago-
nistů. To vše byly zajisté důvody, proč se žáci 
během slavnostního vyhlášení 22. 5. na MŠMT 
v Praze umístili ve velké konkurenci na 2. místě. 
Tato soutěž je jediná svého druhu tím, jak mo-
tivuje k výuce angličtiny, podporuje rozvoj ko-
munikativních dovedností v jazyce, tvůrčí nadání 
žáků i učitelů a pomáhá rozšířit použití video 
techniky jako jazykové učební pomůcky. Za-
pojení do podobného druhu soutěží přispívá 
ke zkvalitnění výuky jazyků na školách.

Iva Bartoňková
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Nad lesní cestou jahodové stráně 
tuším, že zahřmí,

že zmoknem nečekaně.
„Kdy začne léto?“ „Teď, teď, lásko 

moje…..“

Milí čtenáři,
svůj píši příspěvek v době, kdy se 
už jaro nachýlilo ke svému konci, 
aby plynule přešlo do dalšího obdo-
bí, které je neméně zázračné. Jestli-
že je jaro dobou zrození, léto pak je 
dobou zrání. Příroda je plná zázraků, 
jen smysly otevřít a nasávat z klubíč-
ka letního království.
Jelikož je Pleso zpravodajem infor-
mativním, musím se vrátit zpět 
v čase, abych vás informovala o nej-
důležitějších aktivitách Klubu dů-
chodců v Plesné.
Ani naši senioři nemohou zůstat 
stranou při tak významné akci jako je 
Májová Plesná.

21. ročník Májové Plesné
Již třetí desítku svých kapitol zača-
la v letošním roce psát (nejen) naše 
folklórní Májová Plesná. Počasí nám 
jako již tradičně v posledních letech 
přálo a tak mohla celá akce proběh-
nout bez komplikací dle předem při-
praveného bohatého programu.
Vše začalo v pondělí 30. dubna v od-
poledních hodinách, na kdy byla 
připravena akce primárně určená dě-
tem, a to Pálení čarodějnic spojená 
se stavěním májky, což byla zase prá-
ce pro pořádné chlapy. Nakonec se 
dá říci, že se to krásně spojilo. Děti 
nazdobily májku tak, že nám jí mohly 
ostatní obce závidět a místní siláci ji 
zvládli postavit ke své cti a slávě. Poté 
následovalo spálení zlé čarodějnice 
a opékání buřtů. Děti dostaly i další 
drobné maličkosti. Na hlavním pódiu 
navazovalo na předchozí program 
vystoupení písničkáře Romana Pav-
líka a kapely Legendy se vrací, kterou 
většina z přítomných hodnotila veli-

ce pozitivně. Po skončení programu 
proběhla na louce u májky ohnivá 
šou Folleto.
Na úterní oslavu svátku práce a lásky, 
kterou 1. máj již dlouho připomíná, 
byl připraven program obsáhlý a pes-
trý. V hlavní folklórní části Májové 
Plesné vystoupily soubory dospělých 
Soubor lidových písní a tanců Valaš-
ský Vojvoda z Kozlovic, Slezský sou-
bor Heleny Salichové, dětské soubo-
ry Krasničanek z Krásného Pole a děti 
ze Slezského souboru Heleny Sali-
chové. Dále následovalo vystoupení 
hudební skupiny Nezmaři. Na lou-
ce u májky proběhl již třetí ročník 
gulášové soutěže GULÁŠFEST, 
do kterého se přihlásilo celkem 10 
týmů. Poprvé byly hlavní ceny roz-
dány na základě hodnocení odborné 
poroty, kterou tvořili starosta Plesné 
Pavel Hrbáč, PhDr. Mgr. Ing. Lukáš 
Smutný, MBA, MSc. ředitel SŠ gastro-
nomie, oděvnictví a služeb a Karel 

Drápal, místopředseda Asociace ku-
chařů a cukrářů ČR, pobočka Severní 
Morava a Slezsko, certifikovaný ko-
misař na hodnocení kuchařských 
soutěží, vicemistr České republiky 
ve vaření kotlíkových gulášů a mistr 
Evropy v přípravě pokrmů z kapra, 
ale hodnotili i návštěvníci.
Celý den začal již dopoledne 
krojovanými průvody Plesnou, které 
se vydaly třemi směry (Nová Plesná, 
Kopaniny a Žižkov) a setkaly se s vře-
lým přijetím od plesenských občanů.
Celá akce se vydařila zejména díky 
enormnímu nasazení všech pořada-
telů a účastníků. Každý ročník nám 
dává nové zkušenosti a poznatky, 
které se budeme snažit zúročit v pří-
pravě již 22. ročníku Májové Plesné 
v příštím roce, na který vás již dnes 
zveme.

za kulturní komisi
Jan Kotala

Ohněm to všechno začalo. Děti 
spálily čarodějnici, aby očistily zemi 
od zlých mocí. V obci byl postaven 
máj. Jak velký, jak krásný! Všichni nám 
ho mohli závidět. Na prvního máje 
se pak od rána šířila náměstím vůně 
hořícího dřeva, smažené cibule 
a masa. Gulášfest je součástí Má-

jové Plesné. Soutěžní týmy zapálily 
ohně pod kotly, aby stihly uvařit ten 
nejlepší gulášek a získaly slíbenou 
odměnu. A tak se krájelo, míchalo, 
ochucovalo a čekalo na odbornou 
i laickou porotu. I KD sestavil sou-
těžní tým. Marie Bajgerová, Antonín 
Bajger, Marie Antošová, Zdenek An-
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vštěvníků a stává se ve svém okolí 
slavnou. Členové KD jsou vždy tam, 
kde se něco děje.
Jak víme, pohyb je základem živo-
ta. Definice pohybu je velmi složitá 
a patří do učebnic fyziky. Nám po-
stačí k vyjádření pohybu jednoduchá 
věta: Pohyb je sem a tam.
Patří k létu, kdy turistická sezona je 
v plném proudu, lidé se přesouvají 
z místa na místo za poznáním, relaxa-
cí, sportem, aby načerpali energii 
ze slunce, vody a vzduchu, cestu-
jí různými dopravními prostředky, 
aby se vrátili utrmácení, ale šťastní 
do svých domovů.
Výbor KD připravuje tradičně dva 
předprázdninové pobyty. 
Ve dnech 14. – 18. května se někte-
ří senioři vydali do termálů. Nabízí 
se voda studená, teplá, horká, jak 
si račte přát. 
V maďarském Hajdúszoboszlo se 
nám nabízela hlavně léčivá voda 
horká a černá jako bota. Čím černější, 
tím prý zdravější. Snad to účastníci 

toš a Božena Poštulková si vedl vý-
borně a zvítězil u odborné poroty. 
Získali 1. místo, které bylo v soutěžní 
konkurenci velkým úspěchem. Získali 
vítězné poháry, šampaňské i soudek 
piva, se kterým se podělili s ostatní-
mi členy KD u další ohníčkové záleži-
tosti, a to u smažení vaječiny, kterou 
jsme letošní rok připravili na 24. kvě-
ten. Jak jsme se bavili? Vtip jeden 
za druhým. 
Ale zpět k Májové Plesné. Folklorního 
festivalu se zúčastnilo mnoho účinku-
jících, pro které bylo nutné zajistit ob-
čerstvení. A tak do kuchyně nastoupily 
Jana Máchová, Pavla Bublová, a Jana 
Pappová, aby obalovaly a smažily říz-
ky, vařily brambory, umývaly nádobí 
a vydávaly jídlo.
To není vše. KD postavil vlastní 
stánek s prodejem guláše. O tuto 
záležitost se podělili Jarka Tvrdá, Jan 
Tvrdý, Jan Hromica, Vlasta Laňková 
a jejich gulášek byl rovněž prvotřídní.
Májová Plesná je stěžejní akce v naší 
obci. Přiláká tradičně množství ná-

pocítí ve svých kloubech a svalech, 
protože se v této vodě hřáli od rána 
do večera. A i když k nám poča-
sí nebylo příliš laskavé, účastníkům 
se zájezd za zdravím líbil, užívali 
si i společného povídání v okruhu zná-
mých, o tradiční zábavu se postarala 
Jana Máchová s Marii Bajgerovou. 
Poděkování patří Zdenkovi Antošovi 
a Marušce Antošové za skvělou or-
ganizaci.
Dalším zájezdem by mělo být tří-
denní putování jižní Moravou, 
ale to se uskuteční až ve druhé 
polovině června. Se zážitky se podě-
líme v dalším čísle zpravodaje Pleso.
Budiž pozdraveno léto! Krásné zá-
žitky a šťastné návraty! 
Buďte blaženi a s vodáckým AHOJ se 
s vámi za KD loučí

Mgr. Pavla Bublová.

A nikde nic a pak se pohne list, něco 
se začne dít, pak přižene se bouře, 

ten tam je klid a mír.
Tytam jsou všechny chvíle, kdy jsi 

byl vším tak jist.
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Velké slavnostní setkání s hasiči z celé republiky

Pozvánka pro občany
Sbor dobrovolných hasičů Plesná 
zve občany na Jakubskou zábavu 
konanou v sobotu 28. 7. 2018 od 
20.00 hod. před hasičskou zbrojni-
cí.

Hudba a občerstvení zajištěno.

 Za SDH 
Jana Benková, jednatelka sboru

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

16. 6. 2018 Soutěž mladých hasičů 
,,Ostravská liga“ v 9.00 hod.

23. 6. 2018 Soutěž mužů a žen 
,,Memoriál Jaroslava Antoše“ 
ve 14.00 hod.

25. 8. 2018 Soutěž veteránů nad 
35 let ,,Memoriál Jaroslava Machy“ 
v 15.00 hod.

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

Budeme mít pro Vás připravené bo-
haté občerstvení, soutěže se budou 
konat za každého počasí. 

Srdečně zvou hasiči

U příležitosti stého výročí vzniku Československa se v sobotu 26. 5. 2018 
na brněnském výstavišti se sjely hasičské sbory z celé republiky se svými histo-
rickými prapory a historickými auty.

Hasičských praporů se zúčastnilo 405 sborů, mezi které patřil také náš ple-
senský prapor a také prapor z Polanky nad Odrou. Všechny prapory byly de-
korovány stuhou, kterou připevňoval i ostatním sborům náš člen Jan Bochňák.  
Jednodenního zájezdu se zúčastnilo 11 členů a 2 členové ze sboru z Polanky 
nad Odrou.

Akce zahrnovala bohatý kulturní program na výstavišti, mnoho stánků s občer-
stvením, technikou, prodejci s hasičskou tématikou. A díky krásnému slunečné 
počasí se sobota vydařila v plné kráse.

Za SDH Jana Benková jednatel sboru

Fota ze setkání hasičů České republiky



Léto 2018

9

Co je to pouť?
Pod pojmem pouť si lidé před-
stavují různé věci. Zjistil jsem to při 
nedávném rozhovoru s našimi ma-
lými ministranty. Chystal jsem se na 
kněžskou pouť, která se každoročně 
koná v polovině května na poutním 
místě Maria Hilf u Zlatých Hor. Sou-
částí pouti je bohoslužba s bisku-
pem, přednáška a poté neformální 
oběd, při kterém je příležitost popo-
vídat s ostatními kněžími, se kterými 
se člověk často nevidí. S kamarádem 
pak ještě po setkání na poutním místě 
putujeme kus pěšky překrásnou je-
senickou přírodou. V neděli před 
touto akcí jsem se tedy malým mi-
nistrantům pochlubil, že jedu v úterý 
na pouť. „Vy se máte, pane faráři“, 
záviděl jeden malý špuntík. „A na ja-
kých kolotočích budete jezdit?“ Díky 
této dětské nevinnosti jsem si uvě-
domil, jak odlišně chápeme termín 
pouť.

Pro někoho jsou poutí kolotoče. Je 
to lidský způsob chápání poutě a má 
v sobě kus krásy. Rodina vyrazí na 
atrakce – děti se poveselí, rodiče 
se mohou potkat se známými, a až 
na „náročnou“ položku v rodinném 
rozpočtu se může jednat o krásně 
strávené odpoledne.

Pro jiného je poutí – kromě koloto-
čů – den, který se pojí původně s ně-
jakým církevním svátkem. Znamená 
to oběd nebo alespoň návštěvu 
u příbuzných v místě, kde se pouť 
koná. I na tom je kus dobrého. Lidé 
se sejdou, mohou společně popoví-
dat, často se vidí po delší době, a tím 
se utužují vzájemné vztahy. V dnešní 
době, kdy jsou si lidí čím dál více 
vzdálení, je to velmi cenné.

Pro někoho je pouť spojená s něja-
kým duchovním zážitkem. Nemusí 
se jednat jen o návštěvu kostela. Pro 
mne osobně je poutí každé delší pu-
tování přírodou, kdy mám v tichosti 
čas přemýšlet nad sebou a vnímat 
hodnoty, které nás přesahují (abych 

užil trochu méně zbožného slovníku). 
Vracím se pak do svého běžného 
života obohacený a povzbuzený.

Pro mnoho věřících je pak poutí 
právě nějaký církevní svátek sla-
vený v určitém místě. Bohoslužba 
bývá slavnostnější a často bývá zván 
jiný kněz než místní farář, aby svým 
kázáním povzbudil lidi shromážděné 
v kostele. 

Letošní pouť sv. Jakuba, hlavního 
patrona plesenského kostela, při-
padá na neděli 29. července. Ro-
dičům přeji hodně radosti z rozzá-
řených dětských očí, když si budou 
děti užívat kolotočů a jiných atrakcí, 
které k pouti patří. Všem Vám přeji, 

ať rodinné návštěvy pomáhají upev-
ňovat a rozvíjet vzájemné vztahy. 
A pokud nejste pravidelnými ná-
vštěvníky kostela, ale chcete prožití 
poutě dodat i onen duchovní roz-
měr, jste do kostela srdečně zváni. 
Bohoslužby budou v 8.00 a v 10.30. 
Hlavním celebrantem bude P. ICLic. 
Oldřich Chocholáč, farář v Mikulově, 
soudce Diecézního soudu v Brně 
a kaplan českého olympijského výbo-
ru. Po svátostném požehnání (14.30) 
bude mít přednášku o třech olympiá-
dách, kterých se již zúčastnil. 

PhDr. Pavel Moravec,
farář v Ostravě - Plesné
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23. ročník Vesnických sportovních her
Proběhly další tři soutěže Vesnických 
sportovních her, před prázdninovou 
pauzou bude ještě (těsně po uzá-
věrce Plesa) soutěž v nohejbalu. 
Na podzim budeme pokračovat lu-
kostřelbou 15. září ve Velké Polomi 
a 22. září požárním útokem v Dolní 
Lhotě.

Čtvrtou soutěží byly dráhové kuželky 
v kuželkárně Sarezy v Porubě. Tato 
soutěž Plesné dlouhodobě nejde, le-
tos plesenské družstvo v sestavě Vla-
dimír Dedek (13. místo, 137 bodů), 
Pavel Novák (27. místo, 105 bodů), 
David Maček (31. místo, 93 bodů) a 
Jiří Brůna (35. místo, 81 bodů) získalo 
až 9. místo v soutěži obcí. Celkově 
v jednotlivcích vyhrála opět Jana 
Martínková z Klimkovic celkovým ná-
hozem 162 bodů (108 do plných, 54 
dorážka), v družstvech vyhrály Klim-
kovice.

Výsledky soutěže družstev v drá-
hových kuželkách:

1. Klimkovice
2. Krásné Pole
3. Velká Polom
4. Dolní Lhota

5. Zbyslavice
6. Olbramice
7. Horní Lhota
8. Polanka nad Odrou
9. Plesná
10. Jistebník

Pátou soutěží byl přespolní běh 
v Dolní Lhotě. Na náročné 5,1 km 
dlouhé trati běžci z Plesné dosáh-
li pěkného čtvrtého místa, když Jan 
Benbenek skončil čtvrtý s časem 
21:29 min., Petr Košař 12. (23:14), Jiří 
Antoš 29. (25:30) a David Vymlátil 38. 
(34:57). První doběhl Vítězslav Prášil 
z Velké Polomi s časem 20:35 min., 
v družstvech vyhrály Klimkovice.

Výsledky soutěže v přespolním 
běhu:

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

Šestou soutěží byl volejbal, který se 
hrál v krásné hale v Polance. Ple-
senští borci dosáhli zatím nejlepší-
ho výsledku ve volejbalu v historii 
VSH, když skončili na druhém místě 
za Polankou, s kterou prohráli těsně 
1:2 na sety. Za Polanku přitom hráli 
čtyři ligoví hráči volejbalu. Všechny 
ostatní zápasy Plesná vyhrála 2:0. 
Plesnou reprezentovalo družstvo ve 
složení Ondřej Bochňák, Ivo David, 
Jan David, Jan Novák, Marek Novák, 
Pavel Novák, Vladimír Mach ml., Lu-
bomír Mihálik.

Výsledky soutěže ve volejbale:

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

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

 Vladimír Mach

Start přespolního běhu
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Nový web OZO Ostrava jde vstříc lidem
Přehlednější a s ještě více informa-
cemi zaměřenými přímo na občany. 
Takové jsou nové webové stránky 
společnosti OZO Ostrava, k jejichž 
přednostem patří i to, že oproti před-
chozím jsou dobře zobrazitelné také 
na mobilech a tabletech.

„Hned na hlavní straně je dobře 
patrné členění na tři sekce zamě-
řené na občany, firmy a na vzdě-
lávání. To jsou tři nejpodstatnější 
okruhy, na které chceme soustředit 
pozornost. Ale samozřejmě nechybí 
ani základní informace o společnosti, 
aktuality nebo sekce zacílená na ka-
riéru,“ přibližuje Vladimíra Karasová 
z OZO Ostrava nový web společnosti 
s výrazným akcentem na osvětu 
a na to, jak správně nakládat s od-
pady. „Součástí titulní strany jsou 
nyní informace, které bývají na webu 
OZO Ostrava nejčastěji vyhledávány. 
Proto jsou tu například sběrné dvo-
ry a vše podstatné o nich,“ dodává 
a obrací pozornost k sekci Pro ob-
čany, která je rozdělena na Ostravu 
a ostatní obce, s nimiž OZO spolu-
pracuje. Každá obec totiž má spe-
cifické podmínky nakládání s odpa-
dy. „Obyvatelé naší svozové oblasti 
zde najdou přehledně uvedeny různé 
typy odpadu společně s potřebnými 

informacemi, jak s nimi nakládat dál. 
Ostravané se ze sekce Tříděný od-
pad mohou dostat až na web města, 
kde mohou na mapě separované-
ho odpadu najít nejbližší potřebný 
kontejner ve své blízkosti. Nebo 
v sekci Zeleň na našich stránkách 
bez potíží objeví termín svozu přímo 
ve svém bydlišti, stačí jednoduše vy-
brat obvod a případně upřesnit ulici. 
Podobným způsobem bude brzy ře-
šeno i vyhledávání přistavení velko-
objemových kontejnerů,“ pokračuje 
Vladimíra Karasová a poznamenává, 
že na zdokonalování webových 
stránek se stále pracuje. „Proto uví-
táme konstruktivní připomínky uživa-
telů. Lze je odeslat stejně jako dota-
zy přímo z formuláře ve spodní části 

každé stránky,“ vyzývá ke spolupráci 
na vylepšení webu, který se mnohem 
více než dřív soustřeďuje i na spole-
čenskou zodpovědnost. Okruhy, 
které s ní souvisejí, se skrývají v sekci 
O společnosti a patří k nim například 
tematické výzvy, jež OZO Ostrava 
od loňského roku vyhlašuje. „Ob-
čané jistě ocení i rubriku Aktuality 
s nejžhavějšími zprávami týkajícími 
se například svozu odpadu o svát-
cích a podobně. Zájemcům o práci 
doporučujeme rubriku Kariéra, která 
informuje nejen o benefitech posky-
tovaných stávajícím zaměstnancům, 
ale také o výběrových řízeních za-
měřených na hledání těch nových. 
Stojí za to do ní alespoň občas na-
kouknout,“ uzavírá.

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné 
účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na se-
tkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, 
jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze 
zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a 
léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběh-
nou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku 
na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při napl-
ňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní 
Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt 
na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 21. 6. 2018 od 14.00 hod v budově Hospice sv. Lukáše, Charvát-
ská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!

Web+plakát: http://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-21-6-2018/
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Bratři Ebenové, P. Flámová a Camerata Janáček se sejdou, aby pomohli...
Benefiční koncert Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli... 
na podporu Hospice sv. Lukáše – zařízení pro lidi v závěru života 
proběhne 18. 9. 2018 od 19.00 hod v Divadle A. Dvořáka v Os-
travě. Vystoupí Bratři Ebenové, Pavla Flámová (roz. Čichoňová) 
v doprovodu komorního orchestru Camerata Janáček.

Hospic sv. Lukáše poskytuje specializovanou zdravotní péči li-
dem v závěrečném stádiu života. Poslání hospice vychází z úcty 
k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, je kladen dů-
raz na komplexní rozměr péče a snahu o uspokojení biologických, 
psychologických, sociálních a duchovních potřeb pacientů služ-
by. Celý výtěžek vstupného na koncert bude využit na podporu 
provozu Hospice sv. Lukáše v rámci povolené veřejné sbírky.

Koncert bude moderovat Roman Pastorek. Předprodej vstupenek v systému Národního divadla moravskoslezského, 
Ostravském informačním servisu a informačních centrech měst v regionu předpokládáme od června 2018.

Web: http://ostrava.caritas.cz/akce/bratri-ebenove-p-flamova-a-camerata-janacek-sesli-se-aby-pomohli/

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry 
pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní místa na plné i zkrácené úvazky pro zdravotní sestry v lůžkovém 
Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo 
dle dohody. Podrobnější informace na webu: 

http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

 TJ Sokol Plesná zve děti a rodiče na

 v neděli 24. června od 15. hodin na hřišti na Žižkově

Dětský sportovní den

sportovní a zábavné disciplíny, skákací hrad, 
malování na obličej, opékání párků, 

představení pro děti Divadla babky Miládky 

Vstup je zdarma. 
Občerstvení v Hospůdce na hřišti zajištěno.


