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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná

Z obsahu:

Splašková kanalizace

Klub důchodců

Vesnické sportovní hry 2020

Uzávěrka příštího čísla 15. září 2020

Vážení spoluobčané,

na úvod tohoto vydání mi dovolte, 
abych poděkoval všem, kteří pomá-
hali v boji proti nákaze COVID – 19, 
a to našemu plesenskému spolku 
Klubu důchodců. Neváhali a ihned 
po vypuknutí pandemie nám za-
čali pomáhat šitím roušek, které 
jsme následně distribuovali Vám, 

plesenským občanům. Poděkování 
patří i naší zásahové jednotce Sboru 
dobrovolných hasičů Plesná, taktéž 
pomáhali a rozvezli roušky občanům 
po celé Plesné. Nesmím zapomenout 
i na jednotlivé dobrovolníky, kteří šili 
roušky a dodávali je na náš úřad. 
V neposlední řadě patří poděkování 
všem zaměstnancům našeho úřadu. 
Vážení, děkuji Všem, co jakouko-
liv měrou pomohli v těchto těžkých 
chvílích. 

Rád bych také shrnul, co se událo 
v Plesné navzdory pandemii. Máme 
zrekonstruované čtyři autobusové 
zastávky, včetně přístřešků, a to za-
stávky STAVEBNINY v obou smě-
rech, POMNÍK RUDÉ ARMÁDY 
zastávka se slepicemi, NOVÁ PLES-
NÁ. Dále pak jsme v našem obvodě 
zavedli službu sdílených kol, která 
jsou v docela hojné míře využívána 
a v budoucnu se budou rozšiřovat 
i na Novou Plesnou, záleží však 
na zájmu Vás, občanů. Získali jsme fi-
nanční prostředky na opravu přístupů 
(chodníčků) k hrobům na našem hřbi-
tově a taktéž probíhá oprava našich 
třech památníků (památník na Nové 
Plesné, památníky u školky). Po do-
hodě s autorkou díla Plavec, který 

byl zavěšen nad splavem a musel 
být pro špatný technický stav od-
straněn, nám autorka paní Mgr. Gab-
riela Maňáková vyrobila novou sochu 
plavce a již nyní opět skáče proti 
proudu. Materiál nám daroval náš 
hajný, pan Tomáš Šlonc, za což mu 
děkujeme. Probíhá výměna (oprava) 
celého vodovodu na ul. Na Milířích, 
mimo jiné tato část vodovodu patřila 
k těm nejstarším v Plesné. Pokračuje-
me v projektování chodníků, opravy 
mostků a koryta plesenského potoka 
ve středu obce. Do konce roku se za-
hájí oprava budovy úřadu. V letošním 
roce jsme museli zrušit naši největší 
tradiční akci a to Májovou Plesnou, 
která byla zrušena z důvodu pande-
mie. Bohužel musíme letos zrušit, 
také Svatojakubskou pouť z důvodu 
probíhajících prací výstavby kana-
lizace v místě konání akce. Obec 
nedisponuje prostory (místem), kde 
bychom tuto akci mohli přesunout. 
Podrobnější informace o stavu a ča-
sovém harmonogramu kanalizace se 
dočtete v tomto vydání Plesa. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
krásné léto a pevné zdraví. 

Pavel Hrbáč 
 starosta MOb Plesná

Slovo starosty
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, dovolte, abych 
Vás krátce informoval o tom, že usi-
lujeme, aby se na novou zastávku 
Rudé armády Nová Plesná vrátily 
zpět sošky slepic, které tam v mi-
nulosti již byly. Jednáme s autorem 
(autorské právo) tohoto uměleckého 
díla, panem MgA. Adamem Koval-
číkem z Prahy, který připravuje nový 
návrh ukotvení a uspořádání nových 
sošek slepic. 

Také bych Vás chtěl informovat, že 
již probíhá restaurování pomníků 
I. a II. světové války (Nová Plesná 
a u školky). Akce jsou převážně fi-
nancovány Ministerstvem obrany ČR, 
prostřednictvím Magistrátu města 
Ostravy. Původně mělo být restau-

rování dokončeno do 26.04.2020, 
kdy jsme si chtěli společně s Vámi 
veřejně připomenout 75 let od osvo-
bození naší obce Rudou armádou 
a konec II. světové války. Z důvodu 
opatření COVID – 19 se práce na re-
staurování prodloužily a pietní akce 
byly zrušeny. 

V závěru prosíme naše spoluobčany 
o pochopení a toleranci v souvis-
losti s výstavbou kanalizace v našem 
městském obvodu. Investorem stav-
by je město Ostrava. Samotnou vý-
stavbu provádí firma KR Ostrava, kdy 
zodpovědný stavbyvedoucí je pan 
Ing. Pavel Pfleger, tel.: 608 856 464. 
Ne vždy jdou práce  na výstavbě 
kanalizace z technických důvodů 
realizovat dle původního projek-
tu, který vypracoval Projekt 2010, 
a to především z důvodů existence 
stávajících inženýrských sítí, stávající 
dešťové kanalizace, složení horniny 
ve výkopech a šířky vedlejších komu-
nikací. Odchylky v projektu jsou ze 
strany projekční kanceláře na návrh 
zhotovitele operativně odstraňovány 
s cílem dalšího pokračování realizace 
výstavby.  Za náš MOb  Plesná se jako 
členové rady  pravidelně zúčastňuje-
me všech kontrolních dnů a činíme 
návrhy na zlepšení a zrychlení výstav-
by. Také zde předáváme podněty 

plesenských občanů. Rovněž jsme ne-
opomněli na kontrolních dnech upo-
zornit, aby se myslelo na rozšíření za-
táčky v křižovatce ulic Karla Svobody 
a Vlnitá, kde by se měl ukrojit kousek 
břehu pod paní Kašovou. Chceme, 
aby se práce provedly v době, než 
se bude v budoucnu provádět nový 
konečný  asfaltový povrch na tomto 
exponovaném místě. 

Závěrem Vám všem přeji pevné 
zdraví a štěstí. S úctou 

    Roman Rajský, místostarosta

Informace z úřadu:
• Poplatek ze psů na rok 2020
Upozorňujeme tímto majitele psů v Plesné, kteří doposud neuhradili místní 
poplatek ze psů, aby tak neprodleně učinili, a to hotově přímo do pokladny 
Úřadu městského obvodu Plesná nebo na účet č. 19-1649977339/0800, vari-
abilní symbol 2712411xxx (za xxx doplníte číslo popisné 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 čtrnácti-
denním intervalu, tj. každý sudý pátek, v období duben až listopad. 

• 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 pracovnici Bc. Kateřině Mižákové, DiS. (kmiza-
kova@plesna.ostrava.cz, tel.: 702 137 288 nebo 599 427 108)

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, 702 137 288
kmizakova@plesna.ostrava.cz

přestupky, sociální věci ( k.ú. Nová 
Plesná)PhDr. Petr Jančík
tel.: 599 427 102, 702 137 284 
pjancik@plesna.ostrava.cz

výstavba, životní prostředí, majetek 
Ing. Hana Návratová
tel.: 599 427 106. 702 137 286 
hnavratova@plesna.ostrava.cz

finanční agenda, poplatky ze psů, 
pokladna Ing. Jaroslava Výšková
tel.: 599 427 103
jvyskova@plesna.ostrava.cz

Pracovníci údržby městského obvo-
du Plesná: 
Jan Vašata, Martin Dubovský, Pavel 
Otisk
tel.: 702 137 285
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Vážení spoluobčané,
Úřad městského obvodu Plesná, jak 
jistě víte, disponuje pro vás dvěma 
sociálními pracovníky, kteří vám jsou 
nápomocni při řešení vašich potí-
ží v oblasti sociální problematiky. 
Základním principem je především 
sociální poradenství a depistáž, čili 
vyhledávání osob s potřebami, které 
nedokáží vyřešit s ohledem na svůj 
věk, zdravotní stav či osamocenost.

Mezi nejzákladnější činnosti nás so-
ciálních pracovníků patří především 
poskytování rad při řešení životních 
situací, které potřebujete vyřídit. 
Často se na nás obracejí především 
senioři s potřebou pomoci při vyři-
zování úředních záležitostí, jako je po-
dání žádosti do domova pro seniory, 
poskytnutím a vyplněním formulářů 
pro vyřízení různých sociálních dávek 
jako je příspěvek na péči, příspěvek 
na mobilitu, aj. V poslední době na-
pomáháme při poskytování kontaktů 
na ambulantní sociální služby, kte-
ré zajišťují různé organizace, jako je 
např. Charita Ostrava, ADRA, apod.

V době propuknutí pandemie koro-
naviru jsme však byli také plně k dis-

pozici pro zajištění nákupů či vyřízení 
jiných pochůzek. V několika vlnách 
jsme rozváželi ochranné roušky pro 
všechny seniory starší 70 let a později 
i pro mladší spoluobčany. 

V současné době vedení městského 
obvodu jedná o zřízení služby Senior 
taxi. Jelikož jsme obvodem s nižším 
počtem obyvatel, nebyli jsme pro po-
skytovatele seniorského taxi finančně 
zajímaví. Proto se vedení obvodu 
rozhodlo zřídit tuto službu společně 
s dalšími menšími městskými obvo-
dy a především městským obvodem 
Ostrava-Poruba. V současné době 
probíhá výběrové řízení na provo-
zovatele této služby a od září tohoto 
roku by mělo Senior taxi na území 
našeho obvodu již plně fungovat. O 
podrobnostech jeho využívání vás 
budeme brzy informovat.

V případě potřeby můžeme být opat-
rovníky osob, které mají trvalý pobyt 
na území obvodu, skutečně se v něm 
zdržují a nejsou si schopni vzhledem 
věku či zdravotnímu stavu zajistit zá-
kladní životní potřeby. Opatrovnictví 
je pravděpodobnější u osob, které 

nemají žádné příbuzné či jiné blízké 
osoby, které by tyto záležitosti vyko-
návaly za tyto občany.

Naopak, zde na úřadu městského 
obvodu nevykonáváme sociálně-
právní ochranu dětí, ta je statusem 
města svěřena Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Poruba. Můžeme vám 
však alespoň poradit s nenadálým 
problémem.

Pro část obvodu Stará Plesná je Vám 
k dispozici Bc. Kateřina Mižáková, 
DiS., tel.: 599 427 108, 702 137 288, 
email: kmizakova@plesna.ostrava.cz. 
Pro Novou Plesnou PhDr. Petr Jan-
čík, tel.: 599 427 102, 702 137 284, 
pjancik@plesna.ostrava.cz. 

Pokud budete cokoli potřebovat 
v agendě sociální problematiky, 
neváhejte nás kontaktovat nebo 
osobně navštívit na adrese úřadu 
Dobroslavická 83/8 v Plesné.

PhDr. Petr Jančík, úsek sociální, pře-
stupků a hřbitova ÚMOb Plesná

Usnul na prodejně poté, co vypil 
ukradenou láhev alkoholu
V pondělí 4. května 2020 v od-
poledních hodinách strážníci vyjížděli 
ke kurióznímu případu krádeže láhve 
alkoholu v jednom z ostravských ob-
chodních řetězců, kterou 46 letý muž 
po jejím odcizení ihned na prodejně 
zkonzumoval a poté v této prodejně 
usnul.

 Po příjezdu na místo kontaktovala 
hlídku svědkyně události, která sděli-
la, že si v prodejně všimla muže, který 
z regálu vzal láhev ostružinové vodky 
v hodnotě 164,90 Kč. Tuto láhev 
alkoholu poté ihned zkonzumoval. 
Následně odešel do dalšího oddě-
lení prodejny a tam usnul.

Strážníci skutečně v jednom z od-
dělení tohoto obchodního řetězce 
nalezli spícího, silně podnapilého 
muže. Po jeho probuzení tento muž 
se strážníky nekomunikoval a nebyl 
schopen prokázat strážníkům věro-
hodně svou totožnost.

Na místo tak byla přivolána hlídka 
Policie ČR, která po zjištění totožnosti 
tohoto muže zjistila, že tento muž byl 
za přečin krádež v posledních třech 
letech již odsouzen nebo potrestán, 
a proto si jej převzala k dalším úko-
nům.

Řídila opilá a bez 
papírů
Krátce před půlnocí dne 7. května 
2020 v Plesné hlídka strážníků za-
držela řidičku, která pod vlivem alko-
holu řídila neosvětlené osobní moto-
rové vozidlo.

Řidička upoutala pozornost strážní-
ků svou jízdou ohrožující bezpečnost 
silničního provozu a rovněž neosvět-
leným vozidlem. Hlídka se proto roz-
hodla toto vozidlo zastavit a zkont-
rolovat řidičku. Při této kontrole vyšlo 
najevo, že řidička není držitelkou ři-
dičského oprávnění a že řídila vozidlo 
pod vlivem alkoholu, kdy orientační 
dechová zkouška prokázala 1,34 pro-
mile alkoholu v dechu. Strážníci řidič-
ku na místě zadrželi a předali k dalším 
úkonům Policii České republiky.
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Urgentní telefonní číslo Městské 
policie 156

(funguje nepřetržitě)

Lze také volat  IVC Poruba

t.č. 950 733 156 (funguje nepřetržitě)

Volejte v případě zjištění protiprávního jednání, po-
hybu podezřelých osob apod.

Místně příslušné pracoviště Městské policie:
IVC Poruba, ul. Martinovská 1622/36

Ostrava - Poruba

Znáte svého strážníka?
Potkáváte je dennodenně. Muže 
a ženy v černých stejnokrojích, 
strážníky Městské policie Ostrava 
(MPO). Každý má svůj okrsek, každý 
v něm řeší specifické problémy. Ale 
znáte „svého“ okrskáře? Víte, na kte-
rou služebnu MPO se můžete obrátit, 
víte, jak svého okrskáře kontaktovat?

Okrsek č. C18 Přemysl Rygel

os. č. 5842

Hranici okrsku tvoří ulice 26. dubna 
(od ul. Vlnitá po ul. Karla Svobody), 
poté vzdušnou čarou za ul. Liščí, 

směrem ke Krásnému Poli. Dále tvoří  
hranici katastrální území Velká Polom 
a Dobroslavice. Jedná se o okrsek 
vesnického charakteru se zástavbou 
rodinných domů, lesním porostem 
a polnostmi. V zimním období je 
problém spojený s parkováním vo-
zidel v celém okrsku, která brání vo-
zidlům zimní údržby. Zastávky MHD 
v okrsku bývají objektem vandalů 
a sprejerů. Občas mimo hlavní sezó-
nu dochází k vloupání do chatek v za-
hrádkářské osadě.

Okrsek č. C19 Miroslav Revenda

os. č. 4855

Hranici okrsku tvoří ulice Marti-
novská, 26. dubna (od Žižkova po ul. 
Karla Svobody), poté vzdušnou čarou 
za ul. Liščí, směrem ke Krásnému Poli. 
Dále tvoří hranici katastrální území 
Pustkovec, Poruba a Martinov. Jedná 
se o okrsek vesnického charakteru se 
zástavbou rodinných domů, lesním 
porostem a polnostmi. V okrsku do-
chází k porušování dopravního zna-
čení na parkovišti u hypermarketu. 
V zimním období je zde problém 
s parkováním vozidel, která brání prů-
jezdu vozidlům zimní údržby. Dalším 
problémem je občasný výskyt záva-
dové mládeže v altánu Plesenského 
lesoparku a osob bez přístřeší v le-
soparku Plesná.

Kontakt na oba strážníky:
Telefon: 950 733 156

Pracoviště: oblast IVC Martinovská 

www.mpostrava.cz/okrskari – zde 
je možnost zanechat písemný vzkaz 
okrskáři.

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI 

VZTEKLINĚ
proběhne v sobotu  05.09.2020

od 10.15 – 11.30 hodin

na parkovišti u Hasičské zbrojnice.

Cena jedné vakcíny  100,-- Kč.

Očkování provede MVDr. Roman Zedek, 

tel. 603     220     166.  
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Hasiči varují
Vysoké letní teploty, menší množ-
ství srážek a zvýšený pohyb osob 
ve volné přírodě vytváří kombinaci, 
která každoročně přináší požáry v le-
sích, lesoparcích, na lukách, polích 
a dalších volných prostranstvích. 
Vzhledem k přetrvávajícímu suchému 
počasí a vysokým denním teplotám 
v létě hrozí vysoký stupeň nebezpečí 
vzniku požárů a také jeho rychlé ší-
ření.

Zejména lesní požáry se hasičům ob-
tížně likvidují, protože k nim zpravidla 
dojde v těžce přístupném terénu. 
Často jsou zde ztížené možnosti zá-
sobování hasební vodou, kterou 
je třeba dopravovat na větší vzdá-
lenosti. Navíc chování ohně v lese 
je nevyzpytatelné, požár se může 
šířit pod zemí nebo je přenášen vě-
trem na další vzdálená místa. Zásahy 
v lesním prostředí jsou také mnoh-
dy časově velmi náročné a vyžádají 
si povolání většího počtu jednotek 
požární ochrany. V této souvislosti 

proto znovu připomínáme základní 
pravidla, která se vyplatí v tomto 
období dodržovat. V první řadě je 
přísný zákaz kouření, rozdělávání 
nebo udržování otevřeného ohně 
v lese a do vzdálenosti 50 metrů 
od okraje lesa. Zvláště za suchého 
a teplého počasí platí tento poža-
davek i v polích, na loukách a všude 
tam, kde by mohlo takové počínání 
skončit požárem. Odhozený nedo-
palek cigarety může doutnat i něko-
lik hodin, než dojde k zapálení. Při 
táboření nikdy nezapomeňte mít při 
ruce dostatečnou zásobu vody pro 
případné uhašení počínajícího požá-
ru. V místě, kde jste tábořili, nikdy 
neopomeňte před odchodem oheň 
uhasit a zasypat jej hlínou. Za silného 
větru bychom oheň v přírodě neměli 
rozdělávat vůbec. Stejně jako v pří-
padě otevřeného ohně, i při grilování 
na zahradě bychom měli dát pozor 
na vhodné umístění grilu, aby odle-
tující jiskry nezapálily okolí. Odletují-

cí jiskry mohou zapálit suchý hořlavý 
materiál na značnou vzdálenost. Po-
měrně rozšířeným nešvarem pak je 
grilování na balkóně. V grilu bychom 
měli použít jen k tomu určené palivo 
(určitě ne odpady, benzín apod). Gril 
musí být stabilní, při jeho převržení 
totiž hrozí popálení a rozšíření požáru. 
Zjištěný požár se musí neodkladně 
ohlásit nebo se musí zajistit jeho 
neodkladné ohlášení, nejlépe na tís-
ňových linkách 150 nebo 112. Čím 
dříve požár začnete hasit, tím menší 
jsou  materiální škody a menší je i ne-
bezpečí ohrožení zdraví a lidských 
životů.

Protože v posledních letních ob-
dobích bývá suché a horké počasí, 
vyzýváme občany k maximální obe-
zřetnosti při jakékoli činnosti, která 
by mohla vést ke vzniku požáru.

Referent prevence Dedek Vladimír

Milí spoluobčané,

Počet přestupků dle kvalifikace v roce 2019
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v rámci jedné z mnoha agend, které se zde vyřizují na úřa-
du městského obvodu, je agenda přestupková podle 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění poz-
dějších předpisů. Nejedná se tedy o agendu přestupků 
podle zákona o silničním provozu.

V roce 2019 bylo na území městského obvodu zazna-
menáno celkem 87 přestupků, což je počet téměř to-
tožný s rokem 2018, kdy jich bylo o dva více. Komise 
k projednávání přestupků řešila 11 přestupků, úřad měst-
ského obvodu jako správní orgán pak 76 přestupků. Pro 
zajímavost v roce 2012 bylo řešeno 252 přestupků.

Drtivá většina přestupků byla spáchána proti majetku 
krádeží. Všechny přestupky byly v Hypermarketu Globus, 
popř. v Centru Géčko a obchodech zde situovaných. 
Ve dvou případech se vyskytly přestupky proti rušení 
nočního klidu, ve stejném počtu pak přestupek proti ob-
čanskému soužití, kdy se pachatel vůči jinému dopustil 
schválnosti. V jednom skutku se dopustila osoba hrubého 
jednání. V neposlední řadě byl zaznamenán jeden pře-
stupek proti majetku podvodem v Hypermarketu Globus.

Celkem bylo uloženo 74 pokut v celkové vši 101.500,- Kč.

Od dubna tohoto roku došlo ke změně, kdy Komisi 
k projednávání přestupků byly vyčleněny přestupky pod-
le § 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, proti občanskému soužití. 
Zbylé kategorie přestupků, které jsou v kompetenci úřadu 
městského obvodu, bude jako správní orgán projednávat 
samostatně úřad obvodu.

PhDr. Petr Jančík, úsek sociální, 
přestupků a hřbitova ÚMOb Plesná
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Ostrava chce ve svých lesích hospodařit šetrněji 
k přírodě, prověří optimální způsob 

Město Ostrava otestuje moderní 
způsob hospodaření ve  svých lesích 
na území města, který je šetrnější 
k přírodě a zaručí zdraví lesního 
porostu. Jako takzvaně výzkumně-
demonstrační plocha bude sloužit 
lesní pozemek ve Staré Plesné.

„Část angažované veřejnosti mnoh-
dy oprávněně kritizovala rozsah 
těžeb, při kterých v našich příměst-
ských lesích vznikaly větší holiny. 
Tento způsob hospodaření v lesních 
porostech, na jaký jsme byli v minu-
lých letech zvyklí, ale evidentně není 
dále udržitelný. Vegetace trpí nedo-
statkem vody, protože ubylo srážek, 

navíc deště bývají přívalové. Lesy 
jsou rovněž více náchylné na různá 
onemocnění stromů nebo na parazi-
ty. Odborníci nejsou úplně zajedno 
v tom, jak situaci řešit. Proto nejen, 
že měníme způsob hospodaření 
v našich lesích za šetrnější, kdy jsme 
snížili výměru prováděných mýtních 
úmyslných těžeb, ale zároveň chce-
me otestovat, který konkrétní pří-
stup nám do budoucna pomůže vy-
pěstovat zdravý a odolný les,“ uvedla 
náměstkyně primátora pro životní 
prostředí Kateřina Šebestová. 

Výzkumně-demonstrační plocha 
vznikne na lesním pozemku o výměře 

16,56 hektaru ve Staré Plesné. Cílem 
budoucího hospodaření na této ploše 
bude vypěstovat stabilní, druhově 
pestrý porost, který bude dobře 
odolávat probíhajícím klimatickým 
změnám a biotickým činitelům, jako 
je například kůrovec. Město bude 
na této ploše demonstrovat způsob 
lesnického hospodaření, který pove-
de k vyváženému plnění všech pro-
dukčních a hlavně mimoprodukčních 
funkcí lesa, tedy krajinotvorné, vodo-
hospodářské, ekologické, enviro-
mentální, rekreační i estetické a lé-
čebné.  

V lesním porostu se bude těžit pou-
ze tak, aby nevznikaly holiny větších 
výměr, kácet se tedy budou pouze 
jednotlivé stromy, nebo skupinky 
stromů, vytipované s ohledem 
na zachování optimálního životní-
ho prostoru pro ponechané dřevi-
ny. V porostech se budou nechávat 
odumřelé stromy k samovolnému 
rozpadu. Preferovat se bude přiro-
zená obnova lesa z náletu a větší 
druhová diverzita dřevin, což zna-
mená, že v lese porostou především 
listnaté stromy mnoha druhů histo-
ricky typických pro naši krajinu. 

„Věříme, že projekt pomůže zce-
la konkrétně určit vhodný způsob 
hospodaření v městských lesích, 
jejichž funkce je samozřejmě odlišná 
například od hospodářských lesů. 
Nejprve se zdokumentuje aktuální 
stav lesních porostů a stanoví se 
konkrétní cíle a postupy hospodaření. 
Porosty se budou po dobu deseti 
let sledovat a periodicky měřit. Pro 
srovnání v sousedství této výzkumně-
demonstrační plochy vyčleníme lesní 
pozemek, na kterém se zachová do-
savadní způsob hospodaření, tedy 
s těžbou zakládající holiny do roz-
sahu maximálně jednoho hektaru 
a s umělou obnovou lesního porostu 
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PANDEMIE NEZABRÁNILA POSTAVENÍ 
TRADIČNÍ MÁJKY

vypěstovanými sazenicemi,“ doplnila 
náměstkyně Kateřina Šebestová. 

Odbornou záštitu nad projektem 
bude mít Výzkumný ústav lesního 
hospodářství a myslivosti - Výzkum-
ná stanice Opočno. Zájem zapojit se 
do projektu projevila také Přírodově-
decká fakulta Ostravské univerzity. 

Náklady na obhospodařování lesních 
porostů rostoucích na výzkumně-
demonstrační ploše ponese i na-
dále městská společnost Ostravské 
městské lesy a zeleň, která se o lesy 
v majetku města dlouhodobě stará. 

Statutární město Ostrava bude při-
spívat na úhradu nákladů zapojených 
vědeckých pracovišť. Další nezbytné 
náklady související s prováděným 
výzkumem a vybavením plochy pro 
demonstrační účely se budou finan-
covat z prostředků Fondu životního 
prostředí města Ostravy. Výsledky 
výzkumu město následně využije 
pro návrh změn dosavadního hos-
podaření ve svých lesích zvláštního 
určení. K dispozici budou také pro 
celospolečenskou potřebu. 

Podobný způsob hospodaření 
v městských lesích zavedla i Praha. 
Demonstrační lesní porosty se na-
cházejí v Kunratickém lese a v Xave-
rovském háji.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí
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Jak můžeme každý alespoň trochu prospět přírodě.
V našem Plesu je obvyklé, že přináší 
pozitivní zprávy. Kdo vyhrál v soutěži

družstev, jak jsou aktivní důchodci 
v naší obci atd. Já přináším špatnou 
zprávu, i když vím že nositelé špatných 
zpráv bývali zkracováni o hlavu!

Rozhodl jsem se, že to risknu!

Jde o moji špatnou zkušenost, kterou 
jsem udělal na Hrabku když jsem nesl 
do kontejneru papír reklamních letá-
ků. Otevřu modrý kontejner a tam 
vidím zaplněný téměř celý prostor 
jednou velkou prázdnou krabicí. Vy-
táhl jsem krabici ve snaze ji roztrhat, 
sešlápnout, zkrátka zmenšit její ob-
jem, aby se mohli realizovat i ostatní. 

NEJLEPŠÍ ŠTRÚDL 2019 

K mému nemilému překvapení jsem 
zjistil, že pod krabicí je „komunální 
odpad“ tj. zbytky jídel, sklenice, 
dokonce jedna sklenice od dobré 
kávy plná nedopalků cigaret a peč-
livě zašroubovaná.

Pomyslel jsem si: zvěrstvo! Nemohu 
se zbavit toho dojmu, a tak se chci 
s vámi o tuto negativní zkušenost po-
dělit.

Já dávám plasty do žluté tašky (dar 
od města !!!), sklo do kontejneru 
na sklo, papír kromě reklamních 
letáku spálím, bio odpad dávám 
do kompostové jámy na zahradě. 
Plechové konzervy kladivem sklepu 

do tvaru listu papíru a dám je do taš-
ky na plasty (v našem OZO!!! mají 
linku na oddělování železa).

Za dva týdny máme poloprázdnou 
popelnici. 

Přátelé, před 35ti lety mi vyprávěl 
kolega, že byl u příbuzných ve Švý-
carsku a tam viděl, jak velmi pečlivě 
v domácnosti třídí odpad. Dokonce 
i zátku od piva odkládali do „starého 
železa“.

Prosím, pokusme se následovat 
Švýcarsko. Každý můžeme přírodě 
pomoci, chovejme se zodpovědně, 
civilizovaně!  

Miroslav Wiederman

Naši plesenští hasiči

Náš Sbor dobrovolných hasičů má 
v letošním roce 115. výročí od za-
ložení. Ještě na počátku roku 2020 
byly v plánu akce pro veřejnost jako 
každý rok – denní soutěž mladých 
hasičů, soutěž mužů a žen, noční 
soutěž či Jakubská zábava. Dále 
byla v plánu také akce pro veřejnost 
k oslavě letošního výročí sboru, 
kdy naši chlapi, kteří jezdí po sou-
těžích s koňskou stříkačkou, chtěli 
uspořádat soutěž koněspřežných 

ručních stříkaček s mezinárodní účastí 
ze sousedního Polska.

Světová pandemie virové choroby 
Covid-19, koronavirus, ale také vý-
stavba kanalizace v obci však všech-
no zhatily a všechny akce byly po-
stupně zrušeny.

V průběhu doby, kdy situace v repub-
lice dospěla až k tomu, že byl ome-
zen pohyb občanů, však plesenští 
hasiči nezaháleli. Zásahová jednotka 
měla výjezdy k požárům v lese mezi 
Plesnou a Dobroslavicemi a v lesíku 
u Globusu, zapojila se do distribuce 
roušek pro obyvatele obce, velitel 
sboru opravoval soutěžní stroj pro 
mladé hasiče a jako symbolickou 
oslavu přicházejícího léta naši mla-
dí členové postavili májku na louce 
před hasičskou zbrojnicí.

Jedinou akcí, která se tak alespoň 
odehrála podle původních plánů 
z počátku roku, byla mše svatá v ne-
děli 31. května v kostele sv. Jakuba 
v Plesné za živé a zemřelé členy sbo-
ru. Památka těch již zesnulých byla 
následně po mši uctěna položením 
kytice ke kříži na hřbitově členy výbo-
ru hasičského sboru v Plesné.

Za SDH Plesná
Jana Benková, jednatelka

Ing. Jakub Kříž, člen sboru

Při rozsvícení stromu se poprvé kona-
la soutěž o nejlepší štrúdl. Překvapil 
nás velký zájem. Celkem se přihlásilo 
16 účastníků, kteří spoléhali na ten 
svůj nejlepší recept. Mezi sladkými 
štrúdly nechyběla i slaná verze. Kaž-
dý štrúdl byl originální. Porota byla 
složena ze tří členů, kteří ochutnali 

všechny štrúdly. Zbytek se rozkrájel 
a naši občané měli možnost ochutnat 
nejen vánoční cukroví pečené kul-
turní komisí, ale i soutěžní štrúdly. 
Výsledky byly velmi vyrovnané, ale 
nakonec zvítězil štrúdl pečený kolek-
tivem střediska Domu dětí a mládeže 
v Plesné. Všem soutěžícím děkujeme 
za účast a pevně věříme, že i o další 
ročník bude takový zájem. V letošním 
roce 2020 se budou vyhlašovat první 

tři místa, takže se neváhejte podělit 
a pochlubit o ten svůj zaručený re-
cept. 

 za kulturní komisi Nikol Kubínová
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Kanalizace splašková Plesná – II.etapa, II.část
KONTAKTNÍ OSOBY:

KR Ostrava, a.s. - Stavbyvedoucí – Ladislav Neuvirt, mob.: 778 083 233

   - Stavbyvedoucí – Ing. Pavel Pfleger, mob.: 608 856 464

UPOZORNĚNÍ:
V době provádění výkopových prací bude na komunikacích dopravní omezení. 

V době od 7:00 do cca 17:00 mohou být komunikace přes den uzavřené a nebude možné 
projet. Po skončení pracovní směny bude průjezd umožněn. 

Dále Vás žádáme, aby v termínu provádění prací na dotčeném místě 
neparkovalo žádné vozidlo.

ZA DOČASNÉ ZHORŠENÍ PODMÍNEK V OKOLÍ STAVBY

SE VÁM OMLOUVÁME

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE VČAS INFORMOVÁNI

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PLESNÁ 
Na podzim roku 2019 byla zaháje-
na stavba plošného odkanalizování 
Plesné II. Rozsah 6,5 km pokládky 
nového potrubí v obci je nejlépe 
vidět přímo na situaci, kterou jsme 
umístili ve vitríně u vstupu do objek-
tu úřadu na ul. Dobroslavická. Před-
pokládaný termín ukončení stavby se 
posouvá do července roku 2022. To 
znamená, že vlastní přepojování ob-
čanů na novou splaškovou kanalizaci 
bude možné až ve 2. polovině roku 
2022. Hlavním důvodem jsou velmi 
složité geologické podmínky – ve vý-
kopu se objevilo velké množství břid-
lic, nově i tvrdý pískovec. Musela být 
změněna technologie části stavby 
– např. na ul. 26. dubna je nasazena 
skalní fréza.  Další problém, se kte-

rým se zhotovitel potýká, jsou nutné 
úpravy okolních ploch tak, aby byla 
zachována obslužnost v rámci obce.   
Dále je nutné koordinovat práce při 
výstavbě s vazbou na objízdné tra-
sy (jinak by se dalo pracovat na více 
místech najednou) a s vazbou na ko-
ordinace s dalšími stavbami (např. 
Oprava vodovodu v ul. Na Milířích). 
To vše zpomaluje postup prací. Není 
umožněn tak rychlý postup, jak jsme 
si všichni přáli.

K 27. květnu 2020 byla položena 
kanalizace v délce cca 1.651m, což je 
25% z celého díla.

V období červen až září budou prá-
ce probíhat na ul. Nad Plesenkou (na 
stoce C); kolem Hasičárny (na stoce 

A-3); od křižovatky s ul.Vlnitá smě-
rem do centra (/na stoce A); dále u 
křižovatky 26. dubna a Dobroslavická 
(také stoka A, část hornickým způso-
bem). 

V nejbližších týdnech a měsících bude 
otevřené další pracoviště, a to je úsek 
ražby B, která je na ulici 26. dubna od 
centra směrem k Nové Plesné. Sou-
časně s tím plánuje zhotovitel prová-
dět výkop kanalizace od konce ražby 
B po bývalé koupaliště, kde se napojí 
na již zrealizovanou část  stoky A.

Jsme si vědomi nepohodlí, kterému 
jsou obyvatelé Plesné vystaveni. Dě-
kujeme lidem za trpělivost.

Technický dozor investora 
OVAK a.s.
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KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÁ PLESNÁ, STARÁ PLESNÁ
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Tel.: 596 693 720
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www.projekt2010.cz
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KONTAKTNÍ OSOBY
Kontaktní osoby - Splašková kanalizace Plesná - II. etapa II. část

Historie budovy ÚMOb Plesná 

Dům č.p. 83 na dnešní ulici Dobroslavická se začal stavět 
r. 1906 jako sídlo Rolnické záložny v Plesné. Pozemek byl 
zakoupen od farního “obročí”- t.j. majetku právnicky spo-
jeného s farním úřadem. Stavitel Ludvík Kunc z Klimkovic 
dokončil práce na tehdy jednopatrové budově roku 1907. 
Do té doby totiž záložna od svého vzniku v r. 1870 vlast-
ní budovu neměla a sídlila v obecné škole, otevřené v r. 
1863. V jednopatrové nové budově záložny se po pravé 
straně chodby nacházela prostorná úřadovna a v menší 
místnosti čekárna. Po levé straně byl byt o dvou poko-
jích a malé kuchyňce a pod ním dvoudílný sklep. Roku 
1928 byla budova rekonstruována, přistaveno bylo jedno 
patro, kde vznikla zasedací síň a byt pro úředníka. Od r. 
1930 se zde nacházela i kancelář obecního úřadu. Za oku-
pace byla budova obsazena německým vedením obce. 
Po osvobození v r. 1945 začala záhy sloužit též Místnímu 
národnímu výboru Plesná. V r. 1950 byl zde zřízen matriční 
úřad a v 1. patře v jedné místnosti upravena obřadní síň. 
V roce 1953 byla záložna (tehdy už kampelička) sloučena 
se Státní spořitelnou v Ostravě, a tak vlastně zanikla. Zbylé 
místnosti 1. patra sloužily jako byty občanů, též místních 

Název akce:

Kanalizace splašková Plesná - II. etapa II. část

Investor:

Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 
729 30 Ostrava

Zástupce investora:

Ing. Pavlína Hrušková, tel.: 599 442 531

Technický dozor investora:

OVAK a.s., Nádražní 28/3114 729 21 Ostrava

Zástupce technického dozoru investora:

Ing. Hana Smoleňová, tel.: 721 075 450

Zhotovitel:

KR Ostrava a.s., Slívova 1946/7 700 00 Slezská Ostrava

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Mojmír Gelnar, tel.: 737 245 594

Stavbyvedoucí:

Ing. Pavel Pfleger, tel.: 608 856 464

Ladislav Neuvirt, tel.: 778 083 233

Termín realizace:

zahájení - 8.8.2019

ukončení - 30.12.2021

učitelů. Po nějaké době byla z bytu v pravé části zřízena 
ordinace obvodního lékaře. Obřadní síň byla časem pře-
místěna do někdejší úřadovny záložny v přízemí a místo 
ní upravena čekárna ambulance, kde jednou týdně dojíž-
děl i dětský lékař-tzv. poradna pro děti. V bývalé menší 
místnosti čekárny vpravo totiž začal ordinovat zubní lékař, 
dojíždějící zde z Hlučína. 
Nelze opomenout r. 1956, kdy v přízemí budovy byla 
zřízena místní pošta. Do té doby jsme patřili pod poštu 
v sousedním Děhylově. 
V r. 1976 došlo k velkým územně-správním změnám v naší 
republice. K Ostravě byla intergována řada okolních obcí, 
mezi nimi i Plesná. Místní národní výbor byl zrušen, působil 
zde pouze občanský výbor. Stali jsme se součástí obvodu 
Ostrava-Poruba, kde jsme měli čtyři volené zástupce. Ti 
se mnohdy zasazovali o akce prospěšné pro Plesnou, ale 
v kontextu velké Poruby byly jejich požadavky málokdy 
vyslyšeny. Velkou ztrátou pro nás bylo např. zrušení místní 
školy, stavební uzávěra aj. Tempo zvelebování obce se 
zpomalilo, naplánovaná údržba buď nebyla často prove-
dena vůbec nebo odsouvána na pozdější dobu. Fakta 
a události z tohoto období 18 let je těžké dohledávat, 
neboť v kronice Poruby je dění té doby v Plesné téměř 
pominuto. Navíc se ztratila i kronika školy z let 1958-1976, 
přestože byla do posledního dne existence místní školy 
p. ředitelkou poctivě psána. Jediným užitečným přínosem 
integrace bylo zavedení městské autobusové dopravy 
linky č.51 pro Novou Plesnou a část Staré Plesné.
V r.1994 na základě referenda se Plesná stala, jak všich-
ni víme, samostatným městským obvodem Ostravy. V tu  
dobu nebylo možné zřídit kanceláře jeho vedení jinde než 
v 1. patře hasičárny. V budově č.83 na ul. Dobroslavické 
se stále nacházela jen pošta a v jediné místnosti skromná 
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OZNÁMENÍ OBČANŮM
V LETOŠNÍM ROCE BUDOU OPĚT PŘISTAVENY KONTEJNERY 

NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. 

Termín přistavení: 09.10.2020                     Odvoz: 12.10.2020

(

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)

kancelář pro občanský výbor. Všechno ostatní bylo, jak 
zvenčí tak zevnitř, neudržované, a tak za 18 let omšelé, 
až zchátralé. Tento stav se pochopitelně nelíbil občanům 
ani představitelům obvodu, potažmo ani návštěvníkům 
Plesné. Zvláště pak, když se v těsném sousedství v roce 
1999 podařilo uskutečnit v historii nejnáročnější opravu 
dominanty Plesné  – kostela sv. Jakuba st.
A tak se v r. 2000 začalo s rekonstrukcí bývalého MNV.
 Z čelní strany se vzhled budovy příliš nezměnil, pouze 
bylo vybudováno nové vstupní schodiště se zábradlím 
na parkoviště. Uvnitř budovy v přízemí byla rekonstruová-
na bývalá obřadní síň na zasedací místnost s kuchyňkou. 
Přestaveno bylo prostorné sociální zařízení a umístěn Čes-
ký telekom. V 1. patře bylo upraveno celkem pět místnos-
tí a sociální zařízení. V podkroví vznikl byt pro správce, zá-
kladna EuroTelu a prostor pro ovládání venkovních hodin.
Vnější omítka zazářila žlutou a oranžovou barvou tak, aby 
ladila s okolím: kostelem, farou, školou a kapličkami.
Vždyť tato část obce je právem považována za nejhez-
čí v Plesné! Odtud se dá sejít pěknými žulovými schody 
vybudovanými po r. 2000 dolů na ulici 26.dubna k auto-
busovým zastávkám. A kdo se chce více porozhlédnout, 
může sejít opravenými bočními schody po tzv. Kalvárii 
a případně se zastavit na tamní vyhlídce. Dole pod skálou 

u potoka Plesenky vždy bylo a vlastně dosud je centrum 
Plesné. Zde se v minulých dobách nacházely dva prospe-
rující hostince- “U Klosů” a “U Stařinských”. V jejich sá-
lech se konaly kulturní akce – plesy, zábavy, hrálo se diva-
dlo, promítalo kino, cvičily místní tělovýchovné jednoty 
a pořádaly se jiné akce. Přestože po bývalých proslulých 
hostincích (kromě zbytku sklepa ve skále) už není památ-
ky, centrum zůstalo centrem. V blízkosti potoka Plesenky, 
v prostoru u dnešního DDM, hasičárny a louky manže-
lů Trytkových se dále scházejí plesenští občané např. 
na festivalu Májová Plesná, na hasičských slavnostech 
a závodech, o pouti sv. Jakuba, v den rozsvícení vánoční-
ho stromu aj. Vraťme se ale k využití budovy bývalé zálož-
ny č.83 na ul. Dobroslavické.
Po zmíněné opravě proběhl dne 8. července 2001 Den 
otevřených dveří s tím, že zde může vzniknout Dům služeb 
Plesná. Kromě jediné místnosti pro kadeřnictví p. Lango-
vé o ostatní však nebyl zájem, a tak se následně vedení 
obvodu rozhodlo o přestěhování ÚMOb z hasičárny 
do těchto prostor. Časem zde bylo kadeřnictví zrušeno, 
takže nyní kanceláře slouží starostovi, tajemnici, finanční-
mu a stavebnímu referentovi a sociálním pracovníkům.
Nutno dodat, že s několika správci budovy bydlícími 
v podkrovním bytě vždy časem vyvstaly určité potíže, 
proto se vedení obvodu rozhodlo byt dále neobsazovat. 
V r. 2019 tam byl přestěhován archív ÚMOb, jelikož jeho 
umístění ve vlhkém sklepě bylo v současné době na-
prosto nevyhovující.
Závěrem nutno dodat, že není žádným tajemstvím, že 
se připravuje celková náročná rekonstrukce popisované 
budovy, ale o tom se dočteme na jiném místě zpravo-
daje. A někdy příště třeba podrobněji o Rolnické záložně 
v Plesné a její více než osmdesátileté činnosti pro občany 
Plesné a okolí.

Mgr. Marie Kňurová
kronikářka
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Konečně znovu ve školce, hurá na zahradu

Po dlouhé době, kdy byla mateřská 
škola uzavřena, jsme opět zpátky. 
Všichni jsme rádi, že se život vrací 
do normálních kolejí. Děti se po ta-
kové době radostně vítaly, v prvních 
chvílích je ani nezajímaly hračky, jen 
si povídaly s kamarády.

Podle doporučení jsme s dětmi 
co nejvíce venku, pokud to počasí 
dovolí. Největší nadšení ale vyvolala 
zpráva, že budeme chodit na zahra-
du. Školní zahrada po rekonstrukci 
ožila, nové herní prvky už jen če-
kaly na to, až je děti vyzkoušejí. Mají 
k dispozici novou skluzavku, dvě 
pružinové houpačky, jednu vaha-

dlovou, domeček na hraní a průlezku 
nazvanou „Sloní táta“. Ta v nás zpo-
čátku vyvolávala obavy, jestli zvláště 
menší děti dokážou bezpečně vyšpl-
hat až nahoru. Některé stupy jsou 
totiž dost daleko od sebe.  Brzy se 
ukázalo, že děti jsou velmi obratné 
a ani naši nejmenší po počáteční ne-
jistotě neměli při lezení problém.

Také pískoviště dostalo nové okraje 
a teď ožívá pískovými bábovkami 
a dorty, hrady a cestičkami. Děti 
s nadšením společně stavějí, hrají si 
a dohánějí zmeškané dva měsíce.

Kulaté hřiště s pružným povrchem 
ovládly míčové hry, zvláště fotbal. 

Dívky zase skáčou panáka, jezdí se 
na koloběžkách a odrážedlech. V do-
mečku se vaří různé dobroty z písku, 
kamínků a jiných přírodních mate-
riálů. Využíváme také nové tabule 
na kreslení křídami. Novou zahradu si 
naše děti opravdu užívají.

Do konce školního roku už nám moc 
času nezbývá, ještě nás ale čeká pár 
akcí. Oslavíme den dětí přednáškou 
o ještěrech s živými ukázkami, také 
si zasoutěžíme a zahrajeme. Pro kaž-
dého se jistě najde i malý dáreček.  
Dvakrát k nám přijede divadlo s po-
hádkou a proběhne společné i in-
dividuální fotografování. Vypravíme 
se s dětmi do lesa za pozorováním 
broučků a rostlin a samozřejmě ne-
smí chybět tradiční pasování na ško-
láky. Letos nám odchází do školy 
pět předškoláků. Na výlet tentokrát 
z hygienických důvodů nepojedeme.

Po prázdninovém provozu školka 
na chvíli utichne, abychom v září 
mohli uvítat nové děti. Přejeme všem 
v této složité době hodně pohody 
a zdraví. Užijte si krásné léto a dě-
tem, které půjdou do školy, přejeme 
hodně úspěchů a dobrý start v nové 
životní etapě.

Napsala Kateřina Čepková



Jaro – léto 2020

15

 Já vím, že tě zase zítra uvidím,

dříve než-li půjdeš spát,

chci ti dárek na památku dát.

Ty víš, až se zase zítra probudíš,

budu vedle tebe stát,

řeknu ti, jak mám tě rád.

s prostřeným ubrusem, s bábovkou 
a konvicí posledního šípkového čaje 
na stole zavládl opět klid a pohoda 
v naší domácnosti. Přišel tatínek, po-
dal mamince poněkud pomačkanou 
kytičku fialek a řekl:“Maminko, jak ty 
to děláš? Co bychom si bez tebe po-
čali?“ Teprve teď k nám přišlo jaro.

Nám, ženám, není jedno, jak se cítí 
lidé kolem nás, a tak svoji pozornost 
věnujeme primárně těm, které milu-
jeme. Neseme si sebou genetickou 
výbavu “hodné holčičky - hospo-
dyňky“, která nese tíhu odpovědnosti 
za chod rodiny. 

Březen je nejen prvním jarním měsí-
cem, ale také svátkem žen. 

Za výbor Spolku KD bych chtěla po-
děkovat všem ženám v obci a popřát, 
aby byly úspěšné ve své profesi, aby 
si udělaly také čas na sebe a na své 
zájmy. Aby zůstávaly pro manžely stá-
le přitažlivé milenky, pro děti laskavé 
maminky a nezapomněly na všechny, 
kteří jim v tom pomáhají. Přejeme 
vám, abyste vždy dokázaly vyvést ro-
dinu z chaosu běžných dnů do oázy 
klidu a bezpečí. A to nejdůležitější:  
Abyste na otázku, co se vám v životě 
nejvíce povedlo, mohly odpovědět – 
Moje rodina, moje děti.

Díky, že jsi na světě, ženo!

Spolek KD každoročně připomene 
všem seniorkám svátek žen. Ten bývá 
spojen s členskou schůzí. S bohatým 
občerstvením přijde i tombola, dá-
rečky a volná zábava. Na svátek žen 
také nezapomíná pan starosta Pavel 
Hrbáč, který dojme každou příto-
mnou ženu kytičkou s přáním a po-
děkováním za vše, co v životě udělaly 
jako ženy, matky i občanky.

Vraťme se však na začátek roku. 
V lednu se konalo posezení, při 
kterém jsme ochutnávali vlastno-
ručně vyrobené cukroví, chlebíčky, 
jednohubky i jiné dobroty. K dob-
ré náladě jsme si  připili horkým 
svařeným vínem, popovídali o proži-
tých svátcích i plánech na rok, který je 
před námi. Toto povánoční posezení 

má osobní atmosféru a je příjemnou 
dohrou právě skončených Vánoc. 

Aby bylo stále světlo a teplo, dejme 
šanci jaderné energii.

O tom byla beseda 6. února. Připravil 
a vedl člověk znalý, odborník na slovo 
vzatý – pan Ing. Ludovít Papp, CSc.

Velká návštěvnost svědčila o tom, 
že senioři nežijí jen ve vzpomínkách 
nebo starostech o své zdraví, ale že 
stojí pevně na zemi, sledují současné 
dění, zajímají se o problémy, které 
mají zajistit příštím generacím dosta-
tek energie. 

Byli jsme ujištěni, že naše jaderné 
elektrárny jsou bezpečné a jsou 
nenahraditelným zdrojem energie. 
Děkujeme panu Pappovi za srozumi-
telnou a poučnou besedu.

Připomínáme jen, že senioři KD 
v Plesné na jednom ze svých minu-
lých zájezdů navštívili jadernou elek-
trárnu Temelín. Vzpomínáte?

Kdo chce vyhrát, musí trénovat. Spor-
tovci KD se zúčastnili tréninkového 
bowlingu .

Vždyť v dubnu se bude konat zá-
polení s družstvy Spolku KD Marti-
nova. Jde vlastně o přátelské setkání, 
při kterém si zasportujeme, zafandí-
me a pobavíme. Kdo bude vítězem 
není vůbec podstatné.  

V závěru našeho příspěvku se přece 
jen vrátím k jaru se slovy básníka:

Už je to jisté,

přišel čas sněženek a fialek..

Nebe je rázem čisté jak oči pomněnek. 
A z jara, z jara se nám tají dech.

Za Spolek KD  Mgr. Pavla Bublová 
a Ing. Jiří Bubla

Milí čtenáři,
úvod mého příspěvku by měl připo-
menout zázračné roční období, kte-
rým je jaro.

Jaro je vděčné téma pro básníky 
a spisovatele, kteří umí propojit slova 
s proměnami a krásami znovu se pro-
bouzející přírody. Poetický pohled 
na jaro necháme umělcům a podívá-
me se na toto období trochu z jiného 
úhlu.

Předjaří jsme strávili v propocených 
peřinách. Když jsme dojedli poslední 
aspiríny, vymačkali všechny citrony, 
matka počala otvírat okna a větra-
la.  Do bytu je třeba pustit slunce 
a vzduch, velela. Všude voda, voda, 
voda, čím více pěnila, tím lépe. 
Matka udílela rozkazy, sama se vrha-
la do boje s údajnou špínou, které 
bylo nutno se s jarem zbavit. Uklíze-
lo se vše od bytu po půdu, nevyne-
chal se sklep a  přibral se i dvorek.  
Maminka si vzpomněla, že by chtěla 
přemalovat kuchyň a přelakovat kre-
denc. Byt zavoněl lakem.Tatínek se 
ptal, jestli by nechtěla taky přehodit 
uhlí ve sklepě a sklep přebílit. Ne-
chtěla. Vždyť to se dělá na podzim. 
Tatínkovi se zjevně ulevilo.

Vždy jsem obdivovala matčinu 
neúnavnost a schopnost vyvést 
domácnost z chaosu, který rozpouta-
la svou pečlivostí  a horlivostí. Až 



Zpravodaj PLESO

16

Každý den s tebou vstává,

Každý den s tebou usíná.

Milenka ze všech nejdražší

a ze všech nejskromnější.

Je stínem stínů v každý čas,

je důstojná, je hravá.

Je to jistota naděje v té nejis-
totě zdejší. (F. Novotný )

Milí čtenáři,
na začátku svého příspěvku vám chci 
vyprávět starý příběh. 

Připomene nám, že všechno už tady 
bylo. To matička příroda nám z času 
na čas důrazně zaklepe na ramena. 
Naše nohy jsou náhle vratké a chytá-
me se každého stébla naděje.

Šla karavana pouští a potkala mor. 
„Neboj se, tebe nenakazím. Jdu 
do Damašku, tam zahubím 15 000 
lidí. “Mor se vrací a potká tu stejnou 
karavanu. „ Tak  jsem zabil 15 000 
lidí, jak jsem říkal. “ Ne, tam zemřelo 
30 000 lidí.“ „Ne, ne, 15 000 jich ze-
mřelo strachem.“

Všichni tušíme, že prožíváme jedno 
z nejhorších období našeho století. 
Najednou zjišťujeme, že samozřej-
mosti nejsou vůbec samozřejmé. 
Máme hrdla sevřená úzkostí o sebe 
a hlavně o naše blízké. Obavy 
a strach nás na dlouho neopustí. 
V době pandemie si uvědomuje-
me, jak je život křehký. Je na místě 
dát prostor naději. Tu vkládáme 
do rukou všemu zdravotnickému 
personálu, pečovatelským službám, 
policistům, hasičům, obětavým věd-
cům, odborníkům, orgánům veřejné 
správy, zkrátka všem, kteří bojovali 

v první linii se zákeřným virem. Vklá-
dáme naději – náprstkem sbíranou, 
po vědrech dávanou.

Z úvodního příběhu vezměme pona-
učení:  Strach a paniku nechť vystřídá 
naděje, pokora, víra a odpovědnost 
za sebe a za všechny.

Děkujeme.

Český fenomén „ Roušky“.  Povinnost 
nosit roušky přišel z nenadání. Kde 
je vzít? Česko šije roušky – slogan, 
který vešel ve známost celému svě-
tu. Na požádání pana starosty Pavla 
Hrbáče se i ženy KD pustily do šití 
roušek. Organizace se ujala předsed-
kyně paní Jarka Tvrdá, oslovila všech-
ny ženy, které umí šít, aby se zapojily. 
Roušky byly předány SDH v Plesné, 
od kterých jsme jménem paní Jany 
Benkové dostali děkovný dopis.

Bylo ušito celkem – 410 ks roušek.

Na šití se podílely: 

Pavla Bublová , Marie Bajgerová, Ma-
rie Antošová, Marie Valošková, Jaro-
slava Dostálová, Jana Pappová, Eva 
Luzarová, Zuzka Dedková/Dobro-
slavice/ některé ženy přispěly mate-
riálem – Jarka Tvrdá, Marie Chylová

se nám už stýská. Když jsme se loučili 
dne 5. března (výroční schůze spo-
jená s oslavou MDŽ), netušili jsme, 
že všechny tak důkladně a svědomitě 
připravované akce budou odloženy 
na neurčito. V plánu jsme měli tří-
denní zájezd, výlet do Polska s obě-
dem, smaženici, účast na oslavách 
Májové Plesné a hlavně jsme přišli 
o Festguláš.

 Abychom se úplně neodmlčeli, při-
pravili jsme pro občany Plesné zají-
mavou náplň nástěnek: 

Jarní k Velikonočním svátkům, na-
učnou k výročí A. Einsteina a Jurije 
Gagarina a zatím poslední s dnešním 
pohledem do minulosti a porovnání 
středověkých morových nákaz se 
současnou pandemií Coronavirus- 
Covid 19. 

Rozvolňování hygienických opatření 
je výzvou pro výbor KD. Navážeme 
a uskutečníme plány aktivit, které 
jsme si plánovali? Nebo nás lokální 
ložiska viru dál bude dusit ve svých 
ulitách? 

Začíná léto a česká hospoda má své 
kouzlo. Tam se odehrává demokra-
cie v praxi. Tady se sejde řemeslník, 
politik, profesor,  učitel i penzista. 
Všichni si mají o čem povídat. Hos-
podské hodnocení se probírá stále 
a čárky  přibývají, i když už nejsou 
tácky. Škoda. Na každé hospodě by 
měl být nápis:

„ Dědictví otců zachovej nám, Pane.“

Milí čtenáři, za KD se s vámi loučí 
Mgr. Pavla Bublová

Pod naší starou lípou sedávají  
prý bozi.

Blaženě mhouří oči  
a jedí naložený sýr,

chuť piva či vína na jazyku vzdá-
lenost k nebi měří.

Čas voní pohodou a krásně se měří,

a všechno, cos ochutnal, 
zůstane tobě. 

(F. Novotný)

Jako hlemýždi ve své ulitě jsme vy-
strkovali hlavy a jen když jsme nutně 
museli, opouštěli jsme naše domovy.  
Ale nyní po více než dvou měsících 
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25. ročník Vesnických sportovních her

Vstoupili jsme do čtvrtstoletí pořá-
dání Vesnických sportovních her, 
dříve Vesnické olympiády. Proti 
loňskému roku odstoupila Dolní 
Lhota a nahradil ji nově Čavisov, 
takže soutěž se koná s dvanác-
ti účastníky. 12 disciplín zůstalo 
stejných jako loni .

První soutěží byl slalom na lyžích 
na Vaňkově kopci. Průběh soutěže 
byl trefně pojmenován jako vodní 
lyže, druhé kolo proběhlo v lijáku. 
Zúčastnilo se všech dvanáct obcí 
s celkově 45 závodníky. Jely se dvě 
kola, počítal se lepší dosažený čas. 
V jednotlivcích zvítězil Jan Němec 
z Velké Polomi s časem 26,34 sekund. 
Plesnou reprezentovalo družstvo ve 
složení Libor Hrdina (celkově 8., čas 
30,12 s), David Cihlář (24., 35,02 s), 
René Cihlář (42., 39,23 s),  Mojmír 
Žák (43., 39,27 s).

Pořadí obcí ve slalomu na lyžích:

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

Druhou soutěží bylo plavání volným 
způsobem na 100 m v bazénu Sa-
rezy v Porubě. Celkem plavalo 
41 plavců ze všech dvanácti obcí. 
Plesnou reprezentovalo družstvo ve 
složení Barbora Pařenicová (celkově 
16., čas 1.15 min), Nikola Corradini 
(17., 1.16,27 min), Libor Hrdina (28., 
1.30,33 min), Dušan Rosypal (30., 
1.33,78 min). V jednotlivcích vyhrál 
Marek Gavenda ze Zbyslavic s časem 
0.58 minut.

Pořadí obcí v plavání:

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

Vzhledem k vyhlášení nouzové-
ho stavu v ČR byly zrušeny soutěže 
v badmintonu plánované na 4.4., 
v dráhových kuželkách 25.4., stolním 
tenise 9.5. a volejbalu 16.5. Jestli bu-
dou náhradní termíny některých sou-
těží na podzim, není zatím jasné.

Po koronavirové přestávce pokra-
čovala soutěž přespolním během 
v Olbramicích, které se zúčastnilo 

všech 12 obcí. Soutěž byla výborně 
zorganizována a závodníci si ji po-
chvalovali. Celkem doběhlo 47 běž-
ců. V jednotlivcích vyhrál Viktor Klos 
z Horní Lhoty s časem 17:01 min. 
Družstvo Plesné v úplně nové sestavě 
běžců skončilo na desátém místě. 
Plesnou reprezentovali Dominik Žák 
(16. místo, čas 20:41), Jiří Brůna ml. 
(33., 24:18), Tomáš Kubín (41., 25:18) 
a Daniel Zelníček (45., 29:04).

Pořadí obcí v běhu:

1. Klimkovice
2. Polanka
3. Horní Lhota
4. Vřesina
5. Velká Polom
6. Zbyslavice
7. Olbramice
8. Čavisov
9. Jistebník
10. Plesná
11. Dobroslavice
12. Krásné Pole
V celkovém pořadí obcí na tom není 
Plesná nejlépe hlavně díky tomu, že 
naše nejsilnější disciplíny byly zruše-
ny (badminton, stolní tenis, volejbal).

Pořadí obcí po třech soutěžích:

1. Klimkovice              34 b.
2. Vřesina              28 b.
3. Velká Polom             25 b.
4. Horní Lhota              23 b.
5. Zbyslavice              22 b.
6. Krásné Pole              21 b.

Plavci z Plesné Plesenští běžci
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Činnost Sokola Plesná a pozemek bývalého koupaliště

Vážení spoluobčané, Sokol Plesná 
letos slaví již 106 let od založení. 
Po celou tuto dobu se Sokol vý-
značnou měrou zapojoval a zapojuje 
do života obce - tělovýchovnými  ak-
tivitami , vystoupeními ochotnického 
divadla, veřejnými cvičeními na hřišti, 
provozem koupaliště, výstavbou tě-
locvičny, pořádáním letních dětských 
táborů, pořádáním plesů, organizací 
reprezentace Plesné ve Vesnických 
sportovních hrách a spoustou dalších 
činností.

Sokol Plesná postupně vybudoval 
vlastní areál na Žižkově (který zakou-
pil v r. 1924), provozoval koupaliště 
na Nové Plesné a podílel se v akci 
„Z“ na výstavbě budovy tělocvičny 
(současný DDM). Tělocvična byla 
Sokolu Plesná předána do užívání 26. 
6. 1976. Sokol Plesná budovu provo-
zoval, postupně ale narůstaly finanční 
náklady hlavně za topení a Sokol 
Plesná je nebyl schopen sám utáh-
nout. Proto byla budova tělocvičny 
předána do užívání Školskému úřadu 
v Ostravě, který ji svěřil DDM Poruba.

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – 
Plesná má v současnosti 103 členů, 
z toho 64 zletilých a 39 dětí a mlá-
deže do osmnácti let. Velmi aktivní 

je oddíl badmintonu, ve kterém kaž-
doročně dvakrát týdně trénuje kolem 
40 dětí. 

Sokol Plesná se podílí na pořádání 
Májové Plesné, pořádá Dětský spor-
tovní den, soutěže Vesnických spor-
tovních her v badmintonu a cyklistice 
(tato soutěž je součástí cyklistického 
závodu Plesenská stezka).

Velkou úsilí věnuje Sokol Plesná 
provozu sportovního areálu na Žiž-
kově. Roční náklady na provoz areálu, 
údržbu, energie a platy správců pře-
kračují 100 000,-Kč. Tuto částku musí 
jednota pokrýt částečně z dotací, ale 
hlavně z výtěžku vlastní činnosti (zisk 
z plesů, prodeje na akcích, pronájem 
hospůdky na hřišti).

Poslední dobou se v obci hodně 
mluví o pozemku bývalého koupa-
liště. Velká část informací je nepřes-
ná nebo záměrně zkreslená. Uvádím 
proto na pravou míru zprávy o tomto 
pozemku.

Většinu pozemku na Nové Plesné 
od soukromníků zakoupil  v r. 1934 
(zbytek 42 arů dokoupil v r. 1936) ple-
senský farář Stanislav Dufalík a poze-
mek zapůjčil k užívání křesťanskému 
tělocvičnému spolku Orel. Orel po-
zemek využíval jako hřiště. V roce 
1948 došlo ke sloučení všech tě-
lovýchovných spolků (Sokol, Orel, 
DTJ) do sjednocené tělovýchovy 

pod hlavičkou ČSTV. V Plesné pokra-
čovala tělovýchova v rámci ČSTV 
pod názvem Tělovýchovná jednota 
Sokol Plesná. Pan farář Dufalík zemřel 
v r. 1950, a protože neměl dědice, 
pozemek přešel na stát.

Na pozemku obec Plesná postavi-
la koupaliště a ve značně nedokon-
čeném stavu předala do užívání Soko-
lu Plesná v roce 1963. Členové TJ zde 
odpracovali spoustu hodin, dokončili 
šatny, oplocení a další úpravy koupa-
liště. Sokol Plesná provozoval na po-
zemku místní koupaliště až do roku 
1982, kdy byl provoz městským hygi-
enikem zakázán. 

V roce 1992 se Sokol Plesná zaregis-
troval do nově obnovené Českoslo-
venské obce sokolské pod názvem 
Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – 
Plesná. Podle současné legislativy je 
to samostatný právní subjekt s vlast-
ním IČ registrovaný jako pobočný 
spolek České obce sokolské.

V roce 2002 Tělocvičná jednota Sokol 
Ostrava – Plesná využila Zákona 
o převodu majetku dlouhodobě vy-
užívaného společenskými organiza-
cemi do vlastnictví. Protože byla 
zapsaná v katastru nemovitostí jako 
trvalý uživatel pozemků bývalého 
koupaliště, dojednala s Okresním 
úřadem v Opavě převod pozemků 
ze státu do svého vlastnictví  dle Zák. 

SOKOL PLESNÁ INFORMUJE
Sokol Plesná opět otevřel sportoviště na Žižkově. K dispozici je tenisový 
antukový kurt, travnaté hřiště na fotbal a asfaltový kurt na volejbal. Proná-
jem sportovišť můžete objednat u správce areálu na č. 604 874 803.

Dále je možnost pronájmu klubovny u paní Luzarové na č. 723 145 390.

Hledáme brigádníky do Hospůdky na hřišti, informace u paní Martiny Ci-
ompové v plesenské kavárně.

Hospůdka je již otevřena denně od 15.00 hodin

7. Olbramice             17 b.
8. Polanka n. O.              15 b.
9. Plesná              14 b.
10. Dobroslavice              13 b.
11. Čavisov              13 b.
12. Jistebník                9 b.

Další soutěží do letní přestávky je 
20.6. nohejbal.

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

  Vladimír Mach

Sokol Plesná děkuje členům SDH Plesná Petrovi Jeřábkovi a Petrovi 
Peterkovi a dále Petrovi Košařovi za významnou pomoc při budování 
přípojky kanalizace k hřišti na Žižkově.
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Tříkrálová sbírka 2020
Příznivé počasí, velký počet obětavých koledníků a štědrost mnoha dárců společně přispěly 
k tomu, že v letošním 20.ročníku Tříkrálové sbírky byl opět překonán rekord. Celkový výtěžek 
za Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra dosáhl totiž neuvěřitelné výše 2502709 Kč !!! Je to 
o 271 956 Kč více než v loňském roce.

A jak to bylo v Plesné? Obětaví občané spolu s dětmi vykoledovali celkem 57 526 Kč, což představuje částku 
o 6 817 Kč vyšší než v roce 2019. Byli to Bohumil Lehen, David Bochňák, Jan Novák, Marek Novák, Ondřej Bochňák, 
Pavel Michalák, Ondřej Prokeš, Daniel Hoferek, Matěj Koláček, Barbora Čechová, Helena Bochňáková, Irena Bohu-
šová s dcerkou, Aneta Plevová, Alena Mlýnková a Sárinka Hoferková. 

Za celou farnost Plesná bylo na dobročinné účely odevzdáno letos 151 019 Kč, což je o 9 404Kč více než minulý rok.

Moc děkujeme všem koledníkům a všem dárcům za to, že “pomáhají pomáhat” tam, kde je to potřeba. 

Marie Kňurová, kronikářka

290/2002 Sb., paragraf 14 a 15.

Zkraje byla snaha plochu bývalého 
pozemku koupaliště upravovat pro 
sportovní vyžití mládeže zejména 
z části Nová Plesná. I přes několike-
ré výzvy občanům a mládeži Nové 
Plesné postavit branky a provozovat 
fotbalové hřiště na pozemku se tato 
aktivita nesetkala se zájmem.

Během let 1998-2010 byly vypra-
covány dvě studie využití pozemku 
pro volnočasové a zájmové aktivity 
občanů Plesné s důrazem na sport. 
Přes veškerou snahu se nepodaři-
lo najít vhodného investora ani 
prostředky z případných dotací.

V roce 2009 bylo na pozemcích kou-
paliště vybudováno odvodnění pod-
máčené části pozemků. Toto bylo 
financováno z dotace městského ob-
vodu Ostrava – Plesná.

S městským obvodem Plesná byla 
uzavřena smlouva o dlouhodobém 
pronájmu za účelem vybudování 
Oranžového hřiště v rámci akce 
ČEZu. Bohužel tato možnost skonči-
la, protože město Ostrava přestalo 
odebírat energii od ČEZu a ten ukon-
čil pro Ostravu projekty Oranžového 
hřiště.

Sokol Plesná na vlastní náklady 
zlikvidoval zbytky budovy šaten 
a zdevastované oplocení areálu po-
dél cesty. Každoročně areál udržuje 
sekáním trávy. Nabízí prostor k vyu-

žití pro potřeby městského obvodu. 
Konal se zde poslední ročník so-
chařského symposia, v rámci Májové 
Plesné je zde k dispozici zdarma par-
koviště pro auta.

V roce 2016 Sokol Plesná se rozhodl 
vypsat výběrové řízení na dlouhodo-
bý pronájem nebo prodej pozem-
ků bývalého koupaliště. Do tohoto 
řízení přišly tři přihlášky na koupi 
pozemku včetně městského obvodu 
Ostrava – Plesná. Po vyhodnocení 
všech nabídek podle zadávacích kri-
térií se výbor Sokola Plesná rozhodl 
nevybrat žádnou přihlášku hlavně 
pro nízké ceny.

Pozemky bývalého koupaliště jsou 
v Územním plánu města Ostravy 
vyhrazeny pro volnočasové aktivity 
– budovy, zařízení a plochy sloužící 
k oddechu a rekreaci (např. zájmová 
centra a areály, amfiteátry, zábavní 
parky, aquaparky, golfová hřiště, 
lanová centra, kempy, hipodromy, 
koupaliště).

Po povodních v roce 1997 nechalo 
Povodí Odry zpracovat nové povod-
ňové plány, přičemž velká část po-
zemků bývalého koupaliště spadla 
do záplavového území, na kterém 
není možná výstavba.

V roce 2018 Sokol Plesná vedl sérii 
jednání na Povodí Odry a odbo-
ru životního prostředí Magistrátu 
města Ostravy o možnosti změny 

záplavového území. Po zpracování 
hydrotechnického posudku území 
byla dohodnuta potřebná protipo-
vodňová opatření, aby bylo možno 
žádat o změnu záplavového opat-
ření. Na tyto protipovodňová opat-
ření je v současnosti zpracováván 
projekt odsouhlasený výborem 
Sokola Plesná. 

Zároveň se Sokol Plesná snaží o vy-
užití pozemku pro sportovní aktivity 
(např. parkúr pro koně otevřený ši-
roké veřejnosti).

Na závěr bych se chtěl vyjádřit k do-
tacím městského obvodu Plesná 
plesenským spolkům. Sokol Plesná 
pracuje ve vlastních prostorách, kte-
ré sám vybudoval a na jejichž provoz 
si musí svou činností vydělat. Dotace 
od obce jsou určeny hlavně pro mlá-
dež a vlastní činnost spolků. Nerozu-
mím tomu, proč někteří zastupitelé 
městského obvodu dotace spojují 
s pozemkem bývalého koupaliště. 

Ing. Vladimír Mach, 
starosta Tělocvičné jednoty 

Sokol Ostrava - Plesná

Tradiční zvěřinové hody
pro veřejnost se budou letos 

konat dne 

15. 8. 2020 od 13 hodin 

na chatě MS Děhylov.
Srdečně zvou myslivci.
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Letní příměstský tábor
- Léto se Sokolem

Letos jsme už třetím rokem připravili pro vaše děti nabídku letních pří-
městských táborů. Programem se snažíme vést děti k všestrannosti, proto 
je poskládán vždy tak, aby se děti vyřádily jak v tvůrčích, tak i sportovních 
aktivitách, užily si pobyt v přírodě a poznaly i něco nového, zajímavého. 
Celým týdnem je provází tématická táborová hra, jedeme na celodenní 
výlet a jeden den mají děti možnost přespat v areálu ve stanech s ve-
černím programem (příprava ohně, jídla v kotlíku, opékání, kytara, večerní 
bojovka). Tábor je určen především pro plesenské děti. První termín je 
již obsazen, ale v srpnu máme ještě poslední 4 volná místa pro případné 
zájemce. 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Léto se SokolemLéto se Sokolem

13. - 17. 7. a 17. - 21. 8. 2020
v areálu hřiště TJ Sokola Plesná na Žižkově

- tábor probíhá denně: od 7:00 - 17:00 hod. (program od 8:00 - 16:00 hod.)
- program: �poznávací�týden�plný�sportovních�aktivit,�kreativních�činností�a�výletů.� 

Současně�děti�budou�moct�v�sokolovně�přespat�a�zažít�tak�s�námi�noční�
strašidelné�dobrodružství.

- cena zahrnuje: 5x�oběd,�10x�svačina,�pitný�režim,�odměny,�materiál...

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

pro děti od 6 - 12 let

www.sokolplesna.czwww.sokolplesna.cz
Více  informací:

Tel.:�608�631�412,�brunova.a@seznam.cz

13. - 17. 7.obsazeno!
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Svatojakubská 
pouť v Plesenském 

kostele

Letošní pouť u příležitosti svát-
ku sv. Jakuba, patrona kostela 
v Plesné, se uskuteční v neděli 

26. 7.2020
Bohoslužby budou v 8.00 
a v 10.30. Hlavním cele-
bratnem bude P. Mgr. Petr Fiala, 
vojenský kaplan armády České 
republiky. Ve 14.30 bude v koste-
le tichá adorace a po ní svátostné 
požehnání.

Všichni jste srdečně zváni.

P. PhDr. Pavel Moravec, PhD, 
duchovní správce 
v Ostravě - Plesné


