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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná

Z obsahu:

Co se připravuje v Plesné

Letní příměstské tábory

Vesnické sportovní hry 2019

Příjemné prožití 

velikonočních svátků 

přeje městský obvod Plesná

VÁŽENÍ OBČANÉ, REDAKČNÍ 
RADA SE ZEPTALA PANA STA-
ROSTY PAVLA HRBÁČE CO SE 
DĚJE A PŘIPRAVUJE V NAŠÍ 
PLESNÉ

V jakém stavu je druhá etapa 
kanalizace – druhou etapou se mys-
lí zkráceně zbytek obce. Tak jako 
první etapu (kanalizace Žižkov), tak 
i druhou část má na starost pouze 
město Ostrava. V současné době 
město Ostrava soutěží firmu, která 
kanalizaci v Plesné bude provádět. 
Začátek samotné výstavby kanaliza-
ce se odhaduje na červenec 2019, 
pokud veškerá stavební povolení 
proběhnou hladce. Tato výstavba 
by měla trvat 2 roky a bude složi-
tou situací v Plesné jak pro občany 
samotné, tak i pro řidiče. Věřím, že se 
nám vše podaří zvládnout bez větších 
komplikací.

Jak pokračuje výstavba chodní-
ků v Plesné – byla vybrána firma, 
která projektuje chodníky v Plesné. 
Jedná se o chodníky na ulicích 

26. dubna, Karla Svobody a Vlnitá. 
Určitě znáte náš složitý terén a vybu-
dovat chodníky v celé obci je velmi 
těžké. V nedávné době proběh-
ly dvě schůzky s majiteli pozemků. 
Doufám, že všechny nezbytné ná-
ležitosti proběhnou celkem hladce 
a my budeme moci pokračovat dál 
až k samotné realizaci.  

Jaké plány jsou s hřištěm na ulici 
HRABEK – hřiště na ulici HRABEK 
je bohužel jako jediné v celé Plesné 
majetkem obce, proto se pracuje 
na projektu na jeho opravu. V projek-
tu bude rozšíření stávajícího hři-
ště, dále pak dojde k využití zadní 
části našeho pozemku, kde by měla 
vzniknout volnočasová zóna pro mla-
dé rodiny s dětmi s využitím malé 
dráhy nejen pro bruslaře na koleč-
kových bruslích, vznikne zázemí i pro 
dospělé včetně tzv. workoutového 
hřiště, nebo například veřejné WC.

Co projednává rada na svých 
pravidelných schůzkách – rada 
městského obvodu Plesná se schází 
co 14 dní. Projednává pronájmy 
a převody hrobových míst, povolení 
kanalizačních přípojek, různé nové 
stavební přípojky, projekty ohledně 
chodníků, projekt hřiště na uli-
ci Hrabek, výběrové řízení opravy 
mostku přes vodní tok Plesenka, 
a jiné záležitosti příslušící k roz-
hodování a schválení radou.

Co ještě se připravuje – dalším 
větším projektem je oprava zastávek 
v naší obci. Máme v plánu opravit 
zastávkové přístřešky včetně nástu-
pišť, a to zastávky „U slepic“, u kou-
paliště, U bývalé traktorky. Město 
Ostrava má zájem sjednotit všech-
ny zastávky ve městě, proto i my se 
snažíme opravit zastávky tak, aby 
byly podobné těm ostatním. 

Slovo starosty

dokončení na str. 2
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás po-
zval na pietní akce, které se uskuteční dne 
14. 4. 2019 od 15.00 hod. u pomníčku padlých 
sovětských letců a tankistů na KÚ Velká Polom 
a dne 26. 4. 2019 od 18.00 hod. 74. výročí 
osvobození Plesné u pomníku Rudé armády 
a pak u pomníku padlých občanů před MŠ. 
Jako každý rok chceme uctít památku 97 rudo-
armějců, kteří při osvobození naší obce ztratili 
to nejcennější, svůj život. Taktéž nezapomínáme na plesenské občany padlé 
a umučené v obou světových válkách. 
Dále bych vás chtěl pozvat na 22. ročník festivalu Májová Plesná, který se bude 
konat dne 30. 4. 2019 a 1. 5. 2019. Jako každoročně je připravován bohatý 
kulturní program. Poděkování patří předně naší kulturní komisi, sponzorům, 
spolkům a všem, kteří s touto akcí pomáhají. Doufejme jen, že nám počasí 
v letošním roce na celou akci vyjde. 

 Roman Rajský, místostarosta

Informace z úřadu:

dokončení ze str. 2

Vy jako starosta se účastníte 
i různých akcí – v poslední době 
jsem byl popřát na DEN ŽEN ženám 
ve Spolku klubu důchodců Plesná. 
Jsem rád a mile překvapen, jak je 
tento spolek stále aktivní. 

A když jsme zrovna u akcí, tak bych 
rád pozval naše obyvatele na 22. 
ročník folklorního festivalu MÁ-
JOVÁ PLESNÁ, který bude 
30. dubna 2019 a 1. května 2019 
ve středu naší obce. Těšit se můžete 
na vystoupení folklorních souborů, 
kapel STANDA HRANICKÝ MEMO-
RY, ROCK A ROLL BAND M. WOOD-
MANA, FRANTIŠKA NEDVĚDA a již 
tradiční GULÁŠFEST.

Volby do Evropského  
parlamentu 
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se 
uskuteční volby do Evropského par-
lamentu. Městský obvod Plesná má 
jeden volební okrsek, jehož sídlo je 
v zasedací místnosti budovy Úřadu 
městského obvodu Plesná, na adrese 
Dobroslavická 83/8, Ostrava-Plesná.

Hlasování mimo  
volební místnost:
Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů požádat Úřad 
městského obvodu Plesná o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním ob-
vodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Požadavky na přenosnou volební 
schránku – tel. 606 664 661

• Poplatek ze psů na rok 2019
Upozorňujeme tímto majitele psů 
v Plesné, kteří doposud neuhradi-
li místní poplatek ze psů, aby tak 
neprodleně učinili, a to hotově pří-

mo do pokladny Úřadu městského 
obvodu Plesná nebo na účet č. 19-
1649977339/0800, variabilní symbol 
2712411xxx (za xxx doplníte číslo po-
pisné domu majitele psa, např. číslo 
popisné 54 uvede se 054).

• Svozový den pro  
BIO popelnice 
Svoz zeleně z BIO popelnic, 
společností OZO Ostrava a.s., je 
ve čtrnáctidenním intervalu, tj. každý 
sudý pátek, v období duben až lis-
topad.

Dnem, kdy je občan při-
hlášen k trvalému pobytu 

na území statutárního 
města Ostravy (bez rozdílu 

věku), se stává poplat-
níkem místního poplatku 
za provoz systému shro-
mažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání 
a odstraňování komu-

nálních odpadů.
Kontaktujte správce poplatku, 

kterým je Magistrát města Ost-
ravy, Prokešovo náměstí 8,

729 30 Ostrava, 
tel: 599 499 311

OZNÁMENÍ OBČANŮM
V LETOŠNÍM ROCE BUDOU OPĚT PŘISTAVENY KONTEJNERY 

NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. 

Termín přistavení: 05.04.2019                     Odvoz: 08.04.2019

Termín přistavení: 11.10.2019                     Odvoz: 14.10.2019

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

        STŘED - U HASIČSKÉ ZBROJNICE, UL. NA MILÍŘÍCH, TOČNA AUTOBUSŮ Č. 51 A 47)



Jaro 2019

3

 

JAKÝ JE CÍL REVIZE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální úřad v souladu s ustanovením § 35 
katastrálního zákona reviduje za součinnosti obcí, 
popřípadě též orgánů veřejné moci (zejména 
stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského 
půdního fondu, orgánů státní správy lesů) a za účasti 
přizvaných vlastníků obsah katastru se skutečným 
stavem. Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou 
upraveny v § 43 katastrální vyhlášky. 

JAK SE O REVIZI DOZVÍTE? 

Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje příslušný 
katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím 
zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru 
prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje 
příslušná obec způsobem v místě obvyklým. 

O probíhající revizi se také můžete dozvědět z letáčku 
vhozeného do Vaší schránky při pochůzce pracovníků 
katastrálního úřadu v terénu. 

CO JE PŘEDMĚTEM REVIZE? 

Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy 
staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků 
a  typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se 
reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost 
evidence sousedících parcel stejného vlastníka. 

JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST VLASTNÍKA? 

Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. 
Obecně je ale v zájmu vlastníka se v případě přizvání 
revize účastnit, protože taková účast napomůže 
k   lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení 
zjištěných nesouladů. Vlastník tím může předejít celé 
řadě komplikací souvisejících s nedodržením 
daňových, stavebních, katastrálních a dalších 
předpisů. 

Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem 
vlastnictví žádné nesoulady, revizi katastru ve Vaší 
obci nemusíte ani zaznamenat. 

JAK SE REVIZE PROVÁDÍ? 

Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnáním 
katastrální mapy s ortofotomapou a následnou 
pochůzkou v terénu zjišťují skutečný stav, který 
porovnávají se stavem evidovaným. Následně 
projednávají s dalšími orgány veřejné moci (obcemi, 
stavebními úřady, orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu, atd.) možné způsoby odstranění 
zjištěných nesouladů, a to z důvodu minimálního 
zatěžování vlastníka při získávání potřebných listin.  

 

 

 

 

 

 

 

Poté se zástupci katastrálního úřadu snaží vlastníky 
s bydlištěm v místě konání revize osobně seznámit se 
zjištěnými nesoulady a projednat s nimi způsoby jejich 
odstranění. V případě, že se vlastníky zastihnout 
nepodaří, je zpravidla do jejich domovní schránky 
vložena pozvánka na projednání nesouladu s návrhem 
místa a času projednání. V případě potřeby je možné 
na uvedených kontaktech domluvit s pracovníky 
katastrálního úřadu jiný termín a místo projednání.  

Pokud vlastník není přítomen projednání, a ani si 
nedomluví jiný termín, nebo se jedná o vlastníka 
s pobytem mimo území s probíhající revizí, vyzve ho 
katastrální úřad k projednání písemnou pozvánkou 
zaslanou na adresu trvalého pobytu.  

JAK SE ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROMÍTNOU 
DO KATASTRU? 

Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou např. 
vybrané změny druhu pozemku či odstranění zápisu 
neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úřední, 
případně na základě potvrzení orgánu veřejné moci. 
U  změn vyžadujících doložení listiny, jako je např. 
zápis nové stavby, vyzve katastrální úřad vlastníka 
k předložení těchto listin. 

Cílem revize je dosažení co největšího souladu 
skutečného stavu se stavem evidovaným 
v katastru nemovitostí. 
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POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ 
K DANI Z NEMOVITOSTÍ 

V důsledku revize může dojít ke změně okolností 
rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. 
Takovou okolností je např. údaj o druhu pozemku. 

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani 
z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné nebo 
dílčí daňové přiznání do 31. ledna příslušného roku. 
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, 
vznikne mu podle ustanovení § 250 daňového řádu 
povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši 
vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve 
výši minimálně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je 
poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle 
§ 252 téhož zákona. 

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ 
PODLE KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Povinnosti vlastníků jsou dány § 37 katastrálního 
zákona. U revize katastru jsou to zejména povinnosti: 

 zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání 
 ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru 

týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode 
dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu 
dokládá 

 na výzvu katastrálního úřadu předložit ve 
stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do 
katastru 
 

 

 

 

Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 katastrálního 
zákona, může svým jednáním (a to i pasivním) naplnit 
skutkovou podstatu přestupku dle § 57 katastrálního 
zákona. 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální 
ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí 

České republiky 

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona 
zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv 
k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů. Z těchto 
důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce 
odpovídaly skutečnému stavu v terénu, a proto je 
vlastníkům uložena povinnost ohlašovat změny údajů 
katastru týkající se jejich nemovitostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O této své povinnosti někteří vlastníci nevědí. V řadě 
případů navíc k neohlášení změny mohlo dojít za 
předchozích vlastníků. S cílem nápravy tohoto stavu 
provádí katastrální úřad revizi katastru. 

Pokud jste do schránky obdrželi tento informační 
leták, s největší pravděpodobností byla ve Vaší obci 
zahájena revize katastru nemovitostí. 

 

Změny údajů o druhu pozemků jsou okolnostmi 
rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. 
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za 
nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto 
rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí 
daňové přiznání na rok následující po roce, ve 
kterém tyto změny nastaly. 

 

REVIZE  
KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Informace o nedořešených nesouladech se 
zveřejňují na internetových stránkách ČÚZK 
(www.cuzk.cz) prostřednictvím aplikace 
Nahlížení do katastru nemovitostí. 

 

JAKÝ JE CÍL REVIZE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální úřad v souladu s ustanovením § 35 
katastrálního zákona reviduje za součinnosti obcí, 
popřípadě též orgánů veřejné moci (zejména 
stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského 
půdního fondu, orgánů státní správy lesů) a za účasti 
přizvaných vlastníků obsah katastru se skutečným 
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JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST VLASTNÍKA? 
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zatěžování vlastníka při získávání potřebných listin.  

 

 

 

 

 

 

 

Poté se zástupci katastrálního úřadu snaží vlastníky 
s bydlištěm v místě konání revize osobně seznámit se 
zjištěnými nesoulady a projednat s nimi způsoby jejich 
odstranění. V případě, že se vlastníky zastihnout 
nepodaří, je zpravidla do jejich domovní schránky 
vložena pozvánka na projednání nesouladu s návrhem 
místa a času projednání. V případě potřeby je možné 
na uvedených kontaktech domluvit s pracovníky 
katastrálního úřadu jiný termín a místo projednání.  

Pokud vlastník není přítomen projednání, a ani si 
nedomluví jiný termín, nebo se jedná o vlastníka 
s pobytem mimo území s probíhající revizí, vyzve ho 
katastrální úřad k projednání písemnou pozvánkou 
zaslanou na adresu trvalého pobytu.  

JAK SE ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROMÍTNOU 
DO KATASTRU? 

Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou např. 
vybrané změny druhu pozemku či odstranění zápisu 
neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úřední, 
případně na základě potvrzení orgánu veřejné moci. 
U  změn vyžadujících doložení listiny, jako je např. 
zápis nové stavby, vyzve katastrální úřad vlastníka 
k předložení těchto listin. 

Cílem revize je dosažení co největšího souladu 
skutečného stavu se stavem evidovaným 
v katastru nemovitostí. 

 

POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ 
K DANI Z NEMOVITOSTÍ 

V důsledku revize může dojít ke změně okolností 
rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. 
Takovou okolností je např. údaj o druhu pozemku. 

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani 
z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné nebo 
dílčí daňové přiznání do 31. ledna příslušného roku. 
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, 
vznikne mu podle ustanovení § 250 daňového řádu 
povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši 
vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve 
výši minimálně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je 
poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle 
§ 252 téhož zákona. 

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ 
PODLE KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Povinnosti vlastníků jsou dány § 37 katastrálního 
zákona. U revize katastru jsou to zejména povinnosti: 

 zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání 
 ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru 

týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode 
dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu 
dokládá 

 na výzvu katastrálního úřadu předložit ve 
stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do 
katastru 
 

 

 

 

Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 katastrálního 
zákona, může svým jednáním (a to i pasivním) naplnit 
skutkovou podstatu přestupku dle § 57 katastrálního 
zákona. 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální 
ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí 

České republiky 

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona 
zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv 
k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů. Z těchto 
důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce 
odpovídaly skutečnému stavu v terénu, a proto je 
vlastníkům uložena povinnost ohlašovat změny údajů 
katastru týkající se jejich nemovitostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O této své povinnosti někteří vlastníci nevědí. V řadě 
případů navíc k neohlášení změny mohlo dojít za 
předchozích vlastníků. S cílem nápravy tohoto stavu 
provádí katastrální úřad revizi katastru. 

Pokud jste do schránky obdrželi tento informační 
leták, s největší pravděpodobností byla ve Vaší obci 
zahájena revize katastru nemovitostí. 

 

Změny údajů o druhu pozemků jsou okolnostmi 
rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. 
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za 
nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto 
rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí 
daňové přiznání na rok následující po roce, ve 
kterém tyto změny nastaly. 
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KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Informace o nedořešených nesouladech se 
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Někde je ještě sněhová pokrývka, jinde už se vypaluje stará tráva
Jarní sluníčko už začíná příjemně hřát 
a snad brzy zažene do kouta zimu, 
a to v celém kraji. Někde kraj přikrývá 
bílá peřina, jinde už někteří lidé za-
čínají vypalovat trávu, takže rizika 
vzniku požáru se liší podle území.

To správné jarní počasí nás vyžene 
ven na zahrádky. Jenže pohrabat sta-
rou trávu nebo snad ještě podzimní 
listí není snadné, a tak se mnozí stále 
ještě obracejí k jejich pálení. Vzít zá-
palky a stařinu vypálit je jednodušší 
a méně namáhavé než poctivě hrá-
běmi celou plochu zbavit starého po-
rostu. Pomáhá k tomu i přežívající ná-
zor, že popel z vypáleného trávníku 
je dobrým hnojivem přispívajícím 
k lepšímu růstu nového porostu.

Jenže, koho by napadlo, že tato 
„metoda“ zahradnické práce může 
vést k nejtragičtějším koncům.

Pálení staré trávy i ostatních poros-
tů v souvislých plochách je zákonem 
o požární ochraně zakázáno. Hrozí 
nebezpečí přenesení požáru na jiný 
objekt nebo plochu podobnou té 
spalované, a to po povrchu suché 
vegetace, zanesením ohně větrem 
a v neposlední řadě přenesením 
ohně v podloží. Takový oheň může 

„doputovat“ na vzdálenost desí-
tek metrů a objevit se i po několika 
dnech. Bohužel jsou každoročně za-
znamenávány i případy udušení lidí 
v kouři a v neposlední řadě i uho-
ření při nezvládnutém, původně jen 
malém kousku vypalované plochy.

V jarních a podzimních měsících hasi-
či vyjíždějí častěji k požárům trávy 
a lesních porostů. Častěji také vyjíž-
dějí k požárům nebo k dohašování 
špatně zabezpečených ohnišť. Dle 
zákona fyzická osoba nesmí provádět 
plošné vypalování porostů a i přesto 
je u nás vypalování trávy neustále ob-
líbené. Jarní úklid se ale nemusí ma-
jitelům zahrad nebo remízků vyplatit.

Ten, kdo se totiž rozhodne „vy-
čistit“ svou zahradu ohněm, může 
zaplatit i několikatisícovou poku-
tu. Při plošném vypalování porostů 
se dopouští přestupku dle zákona 
o požární ochraně, za který mu hrozí 
pokuta do 25 000 Kč. Fyzické oso-
by mohou provádět kontrolované 
spalování hořlavých látek, např. 
shrabanou trávu pálit na hromadě.

Podnikající právnické a podnikající 
fyzické osoby taktéž nesmí plošně 
vypalovat porosty. Při spalování 

hořlavých látek na volném prostran-
ství jsou povinni to předem oznámit 
příslušnému hasičskému záchranné-
mu sboru kraje. Navíc dle zákona 
o PO je povinnost bezodkladně 
oznamovat každý vzniklý požár pří-
slušnému hasičskému záchrannému 
sboru kraje.

Nezapomeňte také, že při pálení 
odpadu musí být vždy postupováno 
v souladu s dalšími zákony, např. zá-
konem o ovzduší, zákonem o lesích, 
zákonem o odpadech nebo s vyhláš-
kami obcí.

Profesionální i dobrovolní hasiči chtě-
jí být v očích veřejnosti viděni jako 
složka, která je bližnímu ku pomoci, 
nikoli jako trestající. 

Referent prevence Dedek Vladimír

MYSLIVCI INFORMUJÍ
Dne 19.12.2018 v dopoledních hodi-
nách žáci ZŠ Děhylov, kterou navště-
vují i děti z Plesné, zdobily vánoční 
stromek pro volně žijící zvěř v ple-
senském lese, různými přinesenými 
pochutinami. Například kořenovou 
zeleninou, sušeným pečivem a ovo-
cem. Dále v doprovodu myslivců MS 
Děhylov žáci pomáhali přikrmovat 
zvěř v krmných zařízeních čerstvým 
senem, mačkaným obilím, kaštany, 
žaludy a sušeným pečivem.  

Součástí celé akce byla i krátká 
přednáška o přírodě a volně žijící zvě-
ři v ní. Počasí bylo přívětivé a dětem 
se v přírodě moc líbilo, a to i bez PC, 

tabletů a mobi-
lů. Foto z místa 
v příloze. 

Dne 2. 3. 2019 
proběhlo kaž-
doroční sčítání 
volně žijící zvě-
ře v naší honit-
bě MS Děhylov 
(Dobroslavice, 
Plesná, Děhylov, 
Martinov a Pust-
kovec). Toto sčítání zvěře je určováno 
včetně data sčítání nadřízeným or-
gánem myslivosti to znamená MSK 
úřadem. Stavy zvěře v celé honitbě 

včetně Plesné jsou přibližně stejné 
jako v předchozích letech a nijak se 
výrazně neliší. 

Myslivci Děhylov z.s.
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AKCE PRO OBČANY PLESNÉ V ROCE 2019
14. DUBNA PIETNÍ VZPOMÍNKA U  SOVĚTSKÝCH 

LETCŮ (Vlastenecké sdružení antifa-
šistů Ostrava, Klub českého pohrani-
čí 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)

25. KVĚTNA POHÁDKOVÝ LES (DDM Plesná)

 8. ČERVNA   DEN DĚTÍ (obec, DDM Plesná, TJ Sokol 
Plesná, SDH Plesná)

15. ČERVNA  HASIČSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ A  ŽEN 
(SDH Plesná)

22. ČERVNA HASIČSKÁ SOUTĚŽ MLADÝCH HASI-
ČŮ (SDH Plesná)

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

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

28. ČERVENCE  POUŤ SV. JAKUBA (obec)

24. SRPNA HASIČSKÁ SOUTĚŽ VETERÁNŮ (SDH 
Plesná)

24. SRPNA HASIČSKÁ NOČNÍ SOUTĚŽ MUŽŮ 
A ŽEN (SDH Plesná)

31. SRPNA PLESENSKÝ POHÁR V  KOPANÉ 
NA HŘIŠTI NA ŽIŽKOVĚ (TJ Sokol Ples-
ná)

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

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

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

13. LISTOPADU  SETKÁNÍ SENIORŮ A  JUBILANTŮ 
(obec)

29. LISTOPADU VÁNOČNÍ TVOŘENÍ (DDM Plesná)

30. LISTOPADU VÁNOČNÍ JARMARK (plesenská 
kavárna)

30. LISTOPADU ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
(obec)

7. PROSINCE VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (obec)

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

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

Městský obvod Plesná Vás zve na:

pietní vzpomínku
k 74. výročí osvobození Plesné

26. dubna 2019 od 18.00
u pomníku Rudé armády na Nové Plesné

26. dubna 2019 od 18.30
u pomníku před Mateřskou školou
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Zima nás baví
Po vánočních prázdninách jsme se 
opět sešli ve školce. Všichni odpoči-
nutí a plní dojmů. Vyprávěli jsme si 
o Vánocích a děti kreslily, co dostaly 
pod stromeček. I přes mnohdy ne-
vlídné zimní počasí si tento čas 
dokážeme užívat a prožít naplno, 
máme pořád něco na práci, a když se 
společně s dětmi do něčeho dáme, 
výsledek nás všechny těší.

a střídat se v půjčování sportovního 
náčiní. Společně postavily několik 
sněhuláků a tak se bavily při jejich 
zdobení kamínky, šiškami a mrkví, 
že se jim ani nechtělo do školky 
na oběd.

V únoru začaly především starší děti 
pracovat v kroužcích. Každé pondělí 
navštěvují angličtinu v pohybu, v úte-
rý vědecký kroužek, kde provádějí 
zajímavé pokusy, ve středu zpíváme 
a hrajeme na rytmické nástroje v hu-
debním kroužku a čtvrtek je vyhrazen 
výtvarné výchově. Každý den tak při-
náší mnoho nových zážitků a poznat-
ků.

Zima je časem různých zábav a plesů, 
v naší školce také proběhl maškarní 
rej. Celý pořad připravil a děti bavil 
pan Ivan Urbánek. Děti představily 
své masky, tančily, soutěžily, letěly 
„balónem“ na karneval do Ria, učily 
se nový tanec a všechny se přitom 
skvěle bavily. Přijelo k nám i divadlo 

s několika pohádkami a děti si při nich 
připomněly, jak správně třídit odpad 
nebo proč se musí poslouchat.

Zima se pomalu blíží ke svému konci, 
ale další aktivity ještě přijdou. Těší-
me se na jarní procházky přírodou, 
čekají nás akce jako návštěva stani-
ce přírodovědců, na přelomu února 
a března lyžařský kurz a později i kurz 
plavecký. Pomalu už přemýšlíme 
o tom, kam pojedeme letos na výlet. 

To je prozatím ze školky všechno, 
o dalším dění budeme informovat 
v příštím čísle. Zdraví děti a za-
městnanci mateřské školy.

Napsala Kateřina Čepková, učitelka 
MŠ Ostrava - Plesná

Už v lednu jsme přivítali pravé zimní 
počasí se sněhem a kopec na školní 
zahradě ožil dětmi, které běhaly na-
horu a dolů sjížděly na lopatách.  
Občas se stalo, že někomu lopata 
ujela, což se neobešlo bez smíchu 
a chytání pod kopcem. Děti se také 
učily pomáhat mladším kamarádům 
po uklouzaném sněhu do kopce 
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Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba
tel. 596 953 661, e-mail: reditel@ddmporuba.cz, www.ddmporuba.cz

Novinky a zajímavosti z DDM Plesná
si vyzkouší jízdu na Plasma caru a od-
rážedlech, překážkovou dráhu a růz-
né pohybové hry. Akce se uskuteční 
9. a 23. května od 9.00 do 11.00 hod 
v tělocvičně DDM Plesná.
11. května v 10.00 hod se těšíme 
nejen na všechny maminky, babičky, 
ale i na tatínky, dědečky a další přá-
tele, kteří přijdou s námi oslavit Den 
matek shlédnutím vystoupení dětí 
z našich kroužků.
Od 16.00 hod 31.5. 2019 proběhne 
v DDM Plesná Holčičí víkend, který 

je určen pro všechny malé i velké pa-
rádnice. Dívky prožijí pyžamovou par-
ty a spacákové kino, rovněž si vytvoří 
pěkné dárkové předměty. 
Také vás chceme pozvat do po-
rubského lesoparku na Pohádkový 
les 25. května od 10.00 hod, kde si 
můžete projít pohádkovou trasu s 12 
stanovišti a potkat různé pohádkové 
bytosti. V cíli u Myslivny všechny děti 
obdrží věcnou cenu.

Začíná poslední čtvrtletí tohoto školní-
ho roku a v našem DDM jsme připravili 
ještě velké množství akcí pro vaše děti.
V únoru jsme otevřeli nový kroužek 
Stavíme z lega a 3D tisk, do kterého 
stále přijímáme nové zájemce. Cena 
kroužku je 290,- Kč, pokud dítě začne 
tento kroužek navštěvovat od dubna. 
Zájemci se můžou na kroužek podívat 
vždy každé pondělí od 17.00 do 18.00 
hod a první hodinu mají zdarma. 
Děti mají k dispozici velké množství 
stavebnic Lego Creator, Architecture 
a Technic, můžou si sestavit např. Bra-
davický hrad, Popelčin zámek nebo 
Ruské kolo.
6. dubna bude v prostorách DDM 
Plesná probíhat Velikonoční tvoření 
s Martinou Peterkovou, kde si můžete 
vyrobit velikonoční dekorace, ozdoby 
a vajíčka. 
V květnu proběhnou dvě akce pro děti 
ve věku od 3 do 6 let a jejich rodiče 
s názvem „Pozor, autíčko jede!“. Děti 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚHYLOV
 

ZVE VŠECHNY BUDOUCÍ PRVŇÁČKY NA

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PÁTEK 12. DUBNA 2019
OD 14.00 DO 17.00 HODIN
V BUDOVĚ ZŠ DĚHYLOV

TĚŠÍME SE NA TEBE!

ZAPSÁNY BUDOU DĚTI, KTERÉ DO 31. 8. 2019 DOVRŠÍ ŠESTI LET.
PŘINESTE S SEBOU RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE.

Na letní prázdniny jsme připravili velké množství táborů, na které 
již můžete vaše děti přihlašovat. Jedná se o tyto tábory:

14. – 20. 7. 20189 - Pobytový - Mokřinky - Středověk - Doba slavných rytířů 

15. – 19. 7. 2019 - Příměstský - Netradiční olympiáda 

22. – 26. 7. 2019- Příměstský - Kynologický - Návrat Rexe 

22. – 26. 7. 2019 - Příměstský - Akční týden - 1. turnus 

29. 7. – 3. 8. 2019 - Pobytový - Malá Morávka - Dobrodružství v přírodě

5. – 9. 8. 2019 - Příměstský - Akční týden - 2. turnus 

10. – 20. 8. 2018 - Pobytový - Vodácký - Jemčina 

Na tábory se můžete hlásit u jednot-
livých hlavních vedoucích, kontakty 
jsou zveřejněné na našich webových 
stránkách ddmporuba.cz.
Těšíme se na vaše děti i na vás na na-
šich akcích v DDM Plesná a závěrem 
chceme ještě upozornit, že činnost 

kroužků neprobíhá během veliko-
nočních prázdnin v termínu od 18. 
do 22. dubna. 

Za kolektiv zaměstnanců DDM
Mgr. Kateřina Hořejší
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F. Novotný

Jaro už se vylilo z břehů,

slunce se brouzdá vlnou beránků,

bluzičky dívek vědí, co hřeje pod 

bavlnou, 

i o tajných předsevzetích beze zbytku.

Za chvíli nám nad hlavou

zvony z Říma přiletí,

na chvíli budem chodit vzpříma,

Umění ohlédnout se bývá pravidelně 
oprašováno koncem roku. Tak nějak 
jsme si zvykli před začátkem nového 
roku podívat se zpět, co se povedlo 
a naopak, co by se dalo zlepšit. 
Z části takového ohlédnutí vyrostou 
ona pověstná předsevzetí, která 
pak po vyprchání prvotního elánu 
bývají opuštěna a zapomenuta. Psy-
chologové tvrdí, že novoroční před-
sevzetí nejsou tou nejlepší cestou jak 
něco změnit, protože máme-li vůli, 
není třeba čekat na nový rok.

Dokonce psychologové tvrdí, že nej-
lepší čas pro změny je jaro. Svět se 
probouzí k novému životu, s přibýva-
jícími delšími dny, s blahodárným slu-
níčkem přichází nová míza a s ní nová 
energie.

Když se ohlédneme za rokem minu-
lým, nebyl vůbec špatný. Není co 
kritizovat, ale současně je mnoho 
důvodů přemýšlet, jak ten letošní rok 
připravit, aby byl stejně dobrý, ne-li 
lepší než minulý. A to je úkol nejen  
výboru KD, ale taky všech členů, 
od kterých očekáváme, že budou 
přijímat naše výzvy k aktivnímu za-
pojení, budou přinášet dobrou vůli 

a příjemnou pohodu v čase, který 
výbor nabízí k setkávání, relaxaci 
a poznávání, a tím převzali i díl zod-
povědnosti ke spolku, který má velké 
tradice a dnes už i určité, dá se říci 
velmi dobré, postavení v obci.

Myslím si, že by to bylo dobré před-
sevzetí pro nás všechny. Je přimě-
řeně náročné a splnitelné, takže se 
dobře hodí k našemu seniorskému 
věku. 

 Poděkování patří všem členům KD, 
kteří nás pohostili a dodali na naše 
stoly pocit hojnosti, radosti a poho-
dy. 

Paní Jana Hrušková: „Tak to tady 
ještě nebylo!“

Znáte je? 

• kulaté štiplavé hořčičné semínko

• laurus nobilis – vavřín vznešený 
(bobkový list)

• nové koření

• piper – pepř černý, zelený i bílý

Již v horkém létě vznikla myšlenka 
uspořádat ochutnávku vlastnoručně 
zhotovených výrobků z toho, co nám 
dala naše zahrádka, co nám dalo 
naše kulinářské umění, s čím bychom 
se mohli pochlubit ostatním. Akce 
byla avizována se značným před-
stihem a motivace byla účinná. 

Cítíte tu vůni, ten pocit, že něco 
přichází? Ano. Vánoční atmosféra 
v KD.

Dne 10. ledna jsme si připili punčem, 
nápojem Vánoc a symbolem zimy. 
Voní citronem, pomerančem, skořicí, 
vanilkou i hřebíčkem. Je to voňavé 
a teplé, zahřeje vás na těle i na duši. 
Takže – Na zdraví, přátelé! 

Ochutnávali jsme cukroví, které bylo 
jako právě vytažené z trouby a  svěd-
čí o tom, že naše seniorky jsou nejen 
výborné kuchařky, ale taky cukrářky. 
Ti, kterým už cukroví nezbylo, přinesli 
klobásky, jednohubky, slané pečivo 
a jiné dobroty. Přinesli hlavně dobrou 
náladu a tak se taky zpívalo.

Dne 7. února se mohla uskutečnit 
„Ochutnávka sterilované zeleni-
ny“.

Bylo dodáno 26 produktů, které jsme 
ochutnávali a hodnotili jejich chuť. 
I když se nejednalo o soutěž, zvolili 
jsme čárkový bodovací systém, kte-
rým mohli všichni účastníci vyjádřit 
kvalitu výrobků podle vlastního vku-
su. O tom, že sterilované zelenině 
dává svou chuť koření, není pochyb. 
A tak o koření, jeho historii i legen-
dách pohovořila paní Pavla Bublová. 

Samotná ochutnávka byla ukončena 
vyhlášením absolutně nejlepšího vý-
robku sterilovaných hříbků paní Jany 
Máchové, vynikajícím zeleninovým 
salátem nás překvapila paní Marie 
Kolářová a salátem z červené řepy  
paní Milena Kotalová.

než cestou poztrácíme  dobrou vůli

naplnit svá předsevzetí.

Beránku, snímej všechny hříchy světa.

Piš desatero lásky.

Láska je první skřivan,

co k modré obloze vzlétá,

 jen z lásky se  zpovídejme – i když to 

není hřích.

Vážení čtenáři,

svůj první letošní příspěvek do Plesa bych nazvala opět netradičně nadpisem:

Novoroční ohlédnutí přichází s jarem.
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Všichni, kteří aktivně přispěli svým 
výrobkem, získali upomínkový list 
s čokoládovou medailí jako vzpo-
mínku na tuto akci, neboť jejich zá-
sluhou byl naplněn cíl, smysl a zdar 
akce. 

O další akci, která již sice proběhla, 
se rozpovídám v příštím čísle. Byla to 
členská schůze KD tradičně spojena 
s oslavami MDŽ.

Zatím všem čtenářům přeji, aby  se 
těšili z jara, z toho, jak se první tráva 
zelená, jak se objevují první lístečky 
a květy. Vdechněte jaro plnými douš-
ky a s nimi celou krásu světa.

Za KD v Plesné Mgr. Pavla Bublová 
a foto Ing. Jiří Bubla

Tříkrálová sbírka 2019
V měsíci lednu opět probíhala 
po celé republice tato záslužná 
každoroční akce.

V Plesné ji letos zajišťovalo celkem 
pět skupinek složených z těchto 
obětavých dobrovolníků: Barbo-
ra Čechová, David Bochňák, On-
dřej Prokeš, Helena Bochňáková, 
Irena Bohušová s dcerou Elenou, 
Bohumil Lehen, Jan Novák, On-
dřej Bochňák, Marek Novák, 
Matěj Koláček, Aneta Plevová, 
Daniel Hoferek, Alena Mlýnková 

a Sára Hoferková. V našem měst-
ském obvodu bylo vykoledováno 
50 709 Kč. Spolu s koledníky z Mar-
tinova, Děhylova a Dobroslavic 
se v plesenské farnosti nasbíralo 
141 615 Kč, což je o 2 074 Kč více 
než v r. 2018.

Celková částka za Charitu Os-
trava a Charitu sv. Alexandra 
představovala 2 230 753 Kč. Tyto 
finanční prostředky umožní zkva-
litnit životní situaci a alespoň zčásti 
odstranit nesnáze potřebným. 
Děkujeme všem občanům, kteří 
dle svého uvážení i letos přispěli 
na tuto dobročinnou akci. Vřelý 
dík také náleží všem koledníkům, 
kteří ochotně a obětavě přinášeli 
do našich domovů poselství lásky 
a naděje.

 Děkujeme!
Mgr. Marie Kňurová

 DEN DĚTÍ 2019

MOb Plesná spolu s TJ Sokol Plesná, SDH Plesná, 
DDM Plesná pořádají společně 

dne 8. června 2019 na hřišti na Žižkově 
od 15 hodin celoobecní oslavu 

Mezinárodního dne dětí.
V bohatém programu nebude chybět sportovní zápolení 

v různých disciplínách, oblíbená zábava
“Z pohádky do pohádky“, vystoupení členů místního
hasičského sboru, různé hry pro menší i větší děti aj. 

Každé z nich obdrží malou pozornost
a na závěr proběhne tradiční opékání párků.

Na hojnou účast dětí i jejich rodičů, kteří se mohou 
občerstvit v tamní hospůdce, se těší 

 všichni pořadatelé
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Tělocvičná jednota Sokol Plesná 
oznamuje, že hospůdka na hři-
šti bude letos opět v provozu 
od konce dubna. 

Začátkem května začne provoz 
tenisového kurtu a fotbalového 
hřiště. Hru na kurtu nebo fotbalové 
utkání si můžete objednat u správ-
ce areálu na čísle 604 874 803.

Začal 24. ročník vesnických spor-
tovních her. Do uzávěrky Plesa 
proběhly soutěže ve slalomu, plavání 
a badmintonu, výsledky další soutěže 
v dráhových kuželkách 30. března na-
jdete na www.vshry.cz.

Letošní ročník rozšířily dvě obce, 
po několika letech se vrátily Dobro-
slavice a Vřesina, takže soutěží 
celkem 12 obcí. Ze seznamu sportů 
VSH vypadl požární útok (ke ško-
dě Plesné, která v něm byla dvakrát 
druhá) a vrátil se stolní tenis.

První soutěží byl slalom na sjezdovce 
na Skalce. Dobře připravená sjez-
dovka ani po dvou kolech nepovolila, 
takže proběhl regulérní závod, kde se 
o přední pozice popraly obce známé 
svými závodníky z Bílé. Ostatní obce 
bez výrazných lyžařských osobnos-
tí mohly využít možnost zblízka vi-
dět špičkové lyžování v brankách 
a zkusit štěstí v jejich zdolávání, což 
byl i případ Plesné. V jednotlivcích 
měli shodný čas 19,41´´ Jan Ně-
mec z Velké Polomi a Lukáš Vrzgula 
z Vřesiny. O vítězství prvního rozhodl 
součet obou kol. Zúčastnilo se všech 
12 obcí celkem se 48 závodníky.

Plesnou reprezentovalo družstvo 
ve složení Libor Hrdina (23,25´´), Petr 
Košař (26,41´´), Vladimír Mach ml. 
(27,05´´) a Dušan Rosypal, který jedi-
ný sjel slalom na skialpech s časem 
kolem 28´´.

Pořadí obcí první soutěže ve slalo-
mu na lyžích:

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

Druhou soutěží bylo plavání na 100 m 
volný způsob. Plavalo se opět v pa-
desátce bazénu Sareza v Porubě. 
V soutěži jednotlivců zvítězil Ma-
rek Gavenda ze Zbyslavic s časem 
0,589 min. Celkem plavalo 40 mužů 
a žen. Plesnou reprezentovalo druž-
stvo ve složení Barbora Pařenicová 
(17. místo, čas 1,1775 min), Lubomír 
Mihálik (18. místo,čas 1,1794 min), 
Ivo David (21. místo, čas 1,207 min) 
a Libor Hrdina (27. místo, čas 1,2815 
min).

Pořadí obcí druhé soutěže 
v plavání:

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

Třetí soutěž v badmintonu pořádala 
tradičně Plesná. Díky účasti extra-
ligových hráčů a hráček byla úroveň 
hry velmi vysoká a poprvé o umístění 
na prvních třech místech rozhodova-
la až minitabulka vzájemných zápasů. 
Plesná, Olbramice i Polanka se navzá-
jem porazili 2:1 a rozhodoval rozdíl 

jednotlivých míčů. Nakonec z toho 
vítězně vyšla domácí Plesná, druhé 
skončily Olbramice a třetí Polanka. 
Plesnou reprezentovali Jan a Václav 
Benbenkovi a Vladimír Mach ml.
Neúčastnila se Dolní Lhota.

Pořadí obcí třetí soutěže v bad-
mintonu:

1. Plesná
2. Olbramice
3. Polanka n. O.
4. Klimkovice
5. Vřesina
6. Krásné Pole
7. Velká Polom
8. Horní Lhota
9. Jistebník
10. Zbyslavice
11. Dobroslavice

Výsledky VSH po třetí soutěži:

1. Klimkovice                               31b.
2. Vřesina                                      28b.
3. Krásné Pole                                 27b.
4. Polanka                                      26b.
5. Plesná                                         23b.
6. Velká Polom                                 21b.
7. Olbramice                                  19b.
8. Horní Lhota                                15b.
9. Zbyslavice                                  15b.
10. Dolní Lhota                               14b.
11. Jistebník                                    10b.
12. Dobroslavice                              4b. 

Výsledky všech soutěží najdete 
na www.vshry.cz a www.sokolplesna.cz.

 Vladimír Mach

Plavecký tým Plesné

Vesnické sportovní hry 2019
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GULÁŠFEST
SESTAVTE SI SVŮJ TÝM A PŘIJĎTE ZMĚŘIT SVÉ SÍLY

VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE 1. 5. 2019

CO BUDETE POTŘEBOVAT

- vlastní kotlík

- vlastní dřevo

- uvařit 205 ochutnávkových porcí

- každý tým dostane základní suroviny 
pro uvaření guláše

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT  

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLESNÁ  

PETERKOVÁ MARTINA (603 974 454, martinafoktova@seznam.cz)

PETR SYNEK (607 775 221, petsyn@email.cz)

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Léto se Sokolem

- Probíhá denně:  od 7:00 - 17:00 hod. (program od 8:00 - 16:00 hod.) 
v areálu hřiště TJ Sokol Plesná na Žižkově

- program:  krom sportovních her, lesních radovánek a dalších aktivit se mohou děti těšit 
na 2 celodenní výlety na kolech do okolí. Nepřijdou ani o spaní v sokolně či táborák.

- cena:  1 950 Kč (sourozenci 3 750 Kč) zahrnuje 5x oběd, 
10x svačina, pitný režim, odměny, materiál...

www.sokolplesna.cz

Více  informací a přihlášky najdete na:
Přihlášky a platba do 31. 5. 2019
Tel.: 608 631 412, brunova.a@seznam.cz

5 - 9. srpna 2019  Sportovně poznávací týden s lehkou cykloturistikou

10x svačina, pitný režim, odměny, materiál...

Pro děti od 7 - 13 let 
schopné samostatné jízdy. 
Kapacita max. 15 dětí.

Letní příměstský tábor Léto se Sokolem

Po loňském úspěšném příměstském 
táboře - Léto se Sokolem jsme rozšířili 
nabídku tábora o další sportovně po-
znávací týden s lehkou cykloturistikou 
v termínu 5. – 9. srpna 2019.
Tábor se koná v areálu hřiště TJ Sokola 
Plesná na Žižkově, denně: od 7:00 – 
17.00 hod. (program od 8.00 – 16.00 
hod.).
První termín sportovně poznávací 
od 15. – 19. července 2019 je již bez-
nadějně obsazen. Z velké části dětmi 
z loňského roku, což nás velmi těší. Je 

Letos čeká děti opět týden plný dobro-
družství, obohacený o spaní v soko-
lovně a noční hru.
Sportovně poznávací týden s lehkou 
cykloturistikou je v naší nabídce 
novinkou. Půjde o týden s maxi-
málním počtem 15ti dětí od 7 – 13 let 
schopných samostatné jízdy. Program 
bude podobný jako u sportovně 
poznávacího jen s tím rozdílem, že 
na konané výlety do okolí se budeme 
přesouvat na kolech. Děti budou roz-
děleny do skupin dle schopností jízdy 
na kole a méně zkušené děti budou mít 
zvýšený dohled při celodenních výle-
tech. Ty budou plánované pro bezpečí 
dětí po cyklotrasách a k dispozici bude 
také doprovodné vozidlo. Děti nepři-
jdou ani o celotáborovou hru, spaní 
v sokolovně či táborák.
Na chystané tábory se již moc těšíme.
Pro více informací a přihlášky pište 
na brunova.a@seznam.cz nebo volejte 
608 631 412.
Pokud máte zájem o další naše 
plánované akce (nedělní sportovní od-
poledne s rodiči a dětmi v DDM Ples-
ná, turistické vycházky apod.) připojte 
se k nám na facebooku: 
www.facebook.com/Sokolplesna

to vizitka toho, že jsme odvedli dobrou 
práci.
Program tábora byl nabitý. Děti si vy-
zkoušely jak různé sportovní hry a sou-
těže, tak i tvůrčí a kreativní činnosti 
(malování na trička, na obličej, výro-
ba plavidel z přírodnin, stavba hradů 
z písku...). Zúčastnily se celodenního 
výletu do Hlučína na ranč a štěrkovnu. 
V Plesné si zajezdily na koních na Ran-
či Duhová víla. Týden jsme zakonči-
li vyhodnocením celotáborové hry 
a opékáním spolu s rodiči.

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 15. června 2019 • IČO: 00845451 • Registrační číslo: MK ČR E 15407 • e-mail: posta@plesna.ostrava.cz • ID datové schránky: ejibp8Y • ročník 23 • číslo 1 • 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

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná nabízí k prodeji trezor (pancéřová pokladna).

Evidenční údaje trezoru jsou následující:
Typ trezoru: nábytkový, dvouplášťový
Rok výroby:  cca 1936
Plášť trezoru: 3 mm
Druh výplně: beton
Tloušťka dveří: 180 mm
Počet zámků: 3
Rozměry:  vnější  1420x785x660 mm
 vnitřní  1200x570x390 mm

Hmotnost:  1200 kg
Aktuální stav: opotřebený
Cena: cenu nabídněte

V  případě zájmu kontaktujete Úřad 
městského obvodu Plesná, úsek vý-
stavby, majetku a ŽP, tel: 599 427 106.



30. 4. 2019
15:00 -  zdobení a stavění máje s pálením čarodějnic 

(pálení čarodějnic jen pro plesenské)

16:30 - STANDA HRANICKÝ MEMORY
18:00 -  ROCK A ROLL BAND MARCELA 

 WOODMANA

1. 5. 2019
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

13:45 -  GULÁŠFEST - ochutnávka 50 Kč

14:30 -  VYSTOUPENÍ FOLKLORNÍCH 
SOUBORŮ

16:30 - vyhlášení nejlepšího guláše

17:00 - FRANTIŠEK NEDVĚD A TIE BREAK

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. 2019
22. 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


