
Vážení spoluobčané,
na úvod mi dovolte, abych se letmo vrátil k velmi úspěšné akci Májová Plesná. 

Nově byla rozšířena o Gulášfest, který se, podle zájmu spoluobčanů, příští
rok s druhým ročníkem vrátí. V závěru akce zahrála kapela Rangers – Plavci, což
bylo účastníky rovněž oceněno. Soudě podle Vašich ohlasů se domnívám, že
se letošní Májová Plesná velmi vydařila. Chtěl bych touto cestou opět podě-
kovat všem, kteří se na organizaci této akce podíleli, zvláště pak naší kulturní
komisi vedené paní Martinou Peterkovou. Dále pak děkuji rodině Trytkové za
bezplatné zapůjčení louky v centru Plesné a dobrovolným spolkům za spolu-
práci na pořádání Májové Plesné.

Nyní bych rád předeslal, co se bude v Plesné dít v druhé polovině roku.

V nejbližších dnech budeme vypisovat soutěž na výběr firmy, která bude sta-
vět chodník mezi ulicí Hrabek a bývalým statkem. Na tento chodník jsme získali
dotaci od města Ostravy ve výši 2.3 mil. Kč. Samotná výstavba by měla pro-
běhnout na podzim tohoto roku. 

Dále chystáme vypsání soutěže na výběr firmy, jež bude opravovat střechu Do -
mu smutku. Druhá etapa rekonstrukce Domu smutku bude probíhat v roce 2017.

Město Ostrava bude v dohledné době vyhlašovat soutěž na dodavatele
stavby Kanalizace Žižkov a ještě v tomto roce by měla být stavba zahájena.
Vzhledem k tomu, že s výše uvedenými stavbami přicházejí i nutná omezení 
v dopravě, žádám Vás tímto o trpělivost a maximálně možnou případnou spo-
lupráci. 

Na závěr si dovolím poděkovat všem těm, kteří nám pomáhají udržovat
vzhled Plesné a jsou ochotni přidat ruku k dílu v údržbě travnatých a jiných
ploch našeho obvodu. Pavel Hrbáč, starosta

stavba chodníku mezi ulicí
Hrabek a bývalým statkem

soutěž o dodavatele
stavby kanalizace Žižkov

oprava střechy
Domu smutku
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Pavel Hrbáč

starosta

V tomto čísle se můžete také
dočíst o možnosti bezplatně
si označit váš bicykl synte -
tickou DNA, kterou bude 
provádět městská policie, 
o besedě se spisovatelkou
Evou Tvrdou v naší knihovně,
něco málo o historii mlýna 
v Plesné a také o rozvozu 
bio popelnic.
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INfORMAčNí ZPRAVODAJ MěSTSKéHO OBVODU PLeSNá

Vážení 
spoluobčané, 

V sobotu od-
poledne 30. 4.
2016 pořádal
Městský obvod
Plesná ve spolu-
práci s Domem

dětí a mládeže akci Pálení čarodějnic 
a stavění máje. V neděli 1. 5. 2016 
se konal 19. ročník folklorního festivalu
Májová Plesná. Dle mého názoru se obě
akce velice zdařily, počasí přálo a náv-
štěvnost byla veliká. Chtěl bych tímto
poděkovat především kulturní komisi 
za perfektní přípravu obou akcí. Podě-
kování patří také zaměstnancům ÚMOb
Plesná, dobrovolným spolkům a zastu-
pitelům našeho obvodu, kteří se rovněž
na akcích podíleli. Nemalý dík patří rov-
něž sponzorům za dary a majitelům po-
zemků v centru obce za jejich zapůjčení.
Nemohu zde opomenout uvést našeho
občana pana Jiřího Mikulíka, který tra-
dici pořádání folklorního festivalu Má-
jová Plesná před 19 lety založil. Na závěr
nám Všem přeji, aby budoucí 20. ročník
byl stejně tak zdařilý jako letošní.       

Roman Rajský, místostarosta 

Značení jízdních kol a kompenzačních
pomůcek syntetickou DNA

Díky získání financí z dotačního řízení Ministerstva vnitra
bude Městská police Ostrava v měsíci červnu opět prová-
dět bezplatné značení jízdních kol a kompenzačních po-
můcek (invalidních i speciálních vozíků, schodolezů apod.)
syntetickou DNA.

Nejbližší termíny značení:
28. 6. od 14:00-17:00 hod.,
Ostrava-Poruba (ul. Hlavní třída – u kruhového objezdu)
30. 6. od 09:00-11:30 hod. a 14:30-17:00 hod.,
Ostrava-Stará Bělá (ul. Plzeňská u restaurace Dakota)

Pokračování na straně 5

Tentokrát ve vaření uspěl plesenský chlapec Petr Laňka. Už poosmnácté 
se totiž uskutečnila soutěž o nejlepšího mladého ostravského kuchaře žáků 8. 
a 9. tříd pod názvem“O čokoládovou vařečku“. Bylo to 3. února 2016 na Střední
škole společného stravování v O.-Hrabůvce v rámci kampaně ŠJ „Zdravě a chutně“.

Zúčastnilo se jí celkem 34 chlapců a dívek, kteří měli připravit čtyři porce
teplého pokrmu s přílohou. Petr Laňka z Plesné, žák 8. třídy ZŠ Porubská 932,
vybojoval v těžké konkurenci 2. místo, hned za vítězem Matějem Otipkou 
ze ZŠ I. Sekaniny. Péťovo „stříbrné jídlo“ se nazývalo Tagliatelle se špenátem,
rajčaty a žampiony. Máme radost a gratulujeme!!!

A zase úspěch v soutěži
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Upozornění pro občany MOb Plesné!
Od letošního roku bude z MOb

Plesné svážen bioodpad ze dvou míst
k tomu určených. Kontejnery jsou
opatřeny nálepkou, na které je uve-
deno, jaké odpady mohou občané 
do těchto nádob vyhazovat a jaké ne.
Je zde také možnost přistavení velko-
objemového kontejneru na Vámi ur-
čené místo, podmínkou je však
naplnění kontejneru.

Služba je BeZPLATNá, proto žá-
dáme občany, aby do kontejneru há-

zeli pouze odpad tomu určený. Tento
projekt je spolufinancován ze struktu-
rálních fondů eU a Státního fondu ži-
votního prostředí.

Předem děkujeme občanům za do-
držování pokynů vypsaných na kontej-
nerech.

DOPRAVCe: Peroutka DopStav
Ostrava, s.r.o.

Nepatrná 170/1
725 28 Ostrava – Lhotka

Tel: 732 155 166

Naše knihovna žije
Knihovna v Plesné zažila 9. květ -

na odpoledne významný den. 
Na pozvání knihovny přijela uspořá-
dat literární čtení a besedu spisova-
telka našeho kraje paní Eva Tvrdá.

Knihovna byla plná čtenářů a čtená-

řek, kteří měli zájem o setkání se spi-

sovatelkou. eva Tvrdá píše strhující

příběhy ze života obyvatel Hlučínska.

Ve svých románech a povídkách vy-

chází ze skutečných událostí probíhají-

cích v tomto regionu v průběhu 20.

století, které velmi citelně, až krutě po-

znamenaly životy obyvatel území, jež

všichni známe pod jménem Prajská.

Poprvé tak ožívá ve skvělém umě-

leckém ztvárnění ten zapomenutý kraj,

v němž se odehrávaly boje smýkající 

s obyvateli jednou na českou stranu,

jindy zase na německou, aniž by oby-

vatelé sami o tom mohli nějak rozho-

dovat. Zvlášť krutě se na Hlučínsku

podepsala druhá světová válka, 

kdy museli muži z Prajské narukovat

jako občané třetí říše do německé ar-

mády. V každé vesnici tady mají

mnoho padlých či zmizelých v zajetí,

kteří se domů nikdy nevrátili....

eva Tvrdá velmi působivě přibližuje

tuto složitou historii, zejména na příbě-

zích žen, které musely snášet bídu, po-

nížení i nepředstavitelně těžkou práci

na uhájení života svých rodin bez mužů.

Nemalou roli v překonávání tohoto těž-

kého údělu hrála jejich hluboká víra.

Někteří čtenáři na

besedě již měli knihy

evy Tvrdé přečtené, diskutovali s ní,

někteří si  knihy hned  zakoupili.

Nejsilnější příběh je v románě Dě-

dictví, na nějž navazuje Pandořina

skříňka, zajímavé jsou také povídky 

v knihách Třešňovou alejí nebo Okno

do pokoje. Knihy budou k zapůjčení

také v naší knihovně.

Tato beseda se myslím velmi vý-

razně zapsala do kulturního života naší

obce. Šárka Hrdinová

Beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou
Hasiči z Plesné 

zvou občany 
na pátek

5. 8. 2016 od 21:30 na
NOČNÍ HASIČSKOU 

SOUTĚŽ
mužů a žen
Soutěž proběhne 

za hasičskou zbrojnicí.
Občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou hasiči z Plesné
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Vysoké letní teploty, menší množství srážek a zvý-
šený pohyb osob ve volné přírodě vytváří kombinaci,
která každoročně přináší požáry v lesích, lesoparcích,
na lukách, polích a dalších volných prostranstvích.
Vzhledem k přetrvávajícímu suchému počasí a vyso-
kým denním teplotám v létě hrozí vysoký stupeň ne-
bezpečí vzniku požárů a také jeho rychlé šíření.

Zejména lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, pro-
tože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném terénu.
často jsou zde ztížené možnosti zásobování hasební
vodou, kterou je třeba dopravovat na větší vzdálenosti.
Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné, požár 
se může šířit pod zemí nebo je přenášen větrem na další
vzdálená místa.  Zásahy v lesním prostředí jsou také
mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si povolání vět-
šího 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 udr-
žování otevřeného ohně v lese a do vzdálenosti 50 metrů
od okraje lesa. Zvláště za suchého a teplého počasí platí

tento požadavek i v polích, na loukách a všude tam, 
kde by mohlo takové počínání skončit požárem. Odhozený
nedopalek cigarety může doutnat i několik hodin, než
dojde k zapálení.

Při táboření nikdy nezapomeňte mít při ruce dostateč-
nou zásobu vody pro případné uhašení počínajícího po-
žáru. 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 případě otevřeného ohně, i při grilování
na zahradě bychom měli dát pozor na vhodné umístění
grilu, aby odletující jiskry nezapálily okolí. Odletující jiskry
mohou zapálit suchý hořlavý materiál na značnou vzdále-
nost. Poměrně 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 tísňových lin-
kách 150 nebo 112. čím dříve požár začnete hasit, tím
menší jsou  materiální škody a menší je i nebezpečí ohro-
žení zdraví a lidských životů.

Protože v posledních letních obdobích bývá suché a
horké počasí, vyzýváme občany  k maximální obezřetnosti
při jakékoli činnosti, která by mohla vést ke vzniku požáru.

Referent prevence Dedek Vladimír

Hasiči varují

Pozvánka pro občany
Jako každý rok, i letos budou místní hasiči pořádat
předjakubskou diskotéku před hasičskou zbrojnicí, a to
v sobotu 30.7. 2016 od 20 hodin. Občerstvení zajiš-
těno. Srdečně zvou hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Plesné zve občany na tradiční hasičské soutěže,
které se uskuteční za hasičskou zbrojnicí v Plesné

18. 6. 2016 Soutěž veteránů nad 35let o putovní pohár 
„memoriál Jaroslava Machy“, začátek ve 14 hodin

18. 6. 2016 Soutěž ostravské ligy mladých hasičů, začátek v 9 hodin
Předem Vám děkujeme za návštěvnost a věříme, že fanděním přispějete k našim lepším výsledkům.
Bohaté občerstvení zajištěno. Za SDH Jana Benková jednatelka sboru

Pozvánka 
na hasičské soutěže
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Pouť v kostele sv. Jakuba
Podle tradice se plesenská pouť slavila v neděli po svátku sv. Jakuba,
což letos připadá na neděli 31. července. Bohoslužby v kostele
budou v 8:00 hod. a v 10:30 hod. Liturgii bude opět doprovázet 
i dechová kapela, která hudbou zpříjemní i čas mezi bohoslužbami.
Kazatelem bude letos jáhen Mgr. Aleš Ligocký, sekretář ostravsko-
opavského biskupa f. Lobkowicze. V 14:30 hod. bude pak v kostele
svátostné požehnání. PhDr. Pavel Moravec, plesenský farář

Pokračování ze strany 2

Tato moderní metoda značení spočívá v na-
nesení netoxické látky s jedinečným DNA
kódem. Značení není pouhým okem viditelné 
a objeví se teprve pod speciálním UV světlem.
Všechny sady, kterými je značení prováděno,
jsou zapsány v databázi Městské policie Ostrava
a také v mezinárodní databázi výrobků RefIZ
(registr forenzního identifikačního značení), 
což v případě krádeže kola usnadňuje jeho iden-
tifikaci a vrácení právoplatnému majiteli.

K samotné evidenci předkládá občan starší
15 let kromě jízdního kola také občanský průkaz
nebo jiný odpovídající doklad totožnosti a do-
klad o způsobu nabytí jízdního kola (např. do-
klad o koupi, faktura, stvrzenka o zaplacení,
kupní smlouva apod.) V případě, kdy nelze do-
ložit doklad o koupi, je možno tento nahradit
čestným prohlášením o způsobu nabytí jízdního
kola (vypisuje se na místě).

Upozorňujeme, že vzhledem k technologii
materiálu nelze značit jízdní kola za deštivého
počasí a při teplotách pod 10°C. Nelze označit
mokré jízdní kolo, a je také třeba počítat s jízdou
po označení, kdy případný mokrý terén způsobí
znehodnocení značení.

Bližší informace mohou zájemci nalézt na we-
bových stránkách www.mpostrava.cz nebo 
zaslat dotaz prostřednictvím elektronické pošty
na adresu prevence@mpostrava.cz.

Značení jízdních kol
a kompenzačních
pomůcek syntetickou
DNA
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V současné době mnozí naši ob-
čané denně projíždějí ulicí 26. dubna
ve Staré Plesné kolem skupiny budov
mlýna, postaveného uprostřed krásné
zeleně v těsné blízkosti potoka Ple-
senka. A možná někteří ani netuší, 
že v historii tvořil mlýn důležitou sou-
část života obyvatel Plesné, vždyť vět-
šina z nich se zabývala zemědělstvím
a zemědělské produkty byly pro jejich
rodiny základem živobytí. 

V roce 1860 koupil dobroslavické
panství hrabě Jan Nepomuk Wilczek,
tajný císařský rada a člen panské sně-
movny ve Vídni. Do panství náležela
obec Plesná, a tedy i plesenský mlýn 
a pila. Obojí od tohoto majitele r. 1887
zakoupil Jan Mikolajek, rolník z Přívozu.
Posléze mlýn s přilehlými pozemky da-
roval Josefu Mikolajkovi z Děhylova. 
V roce 1936 převzal mlynářskou živnost
a celý majetek jeho prvorozený syn 
z pěti potomků-Václav Mikolajek. 

Mlýn měl tyto části: Vlastní mlýn se
strojovnou, pilu, stodolu, obytnou bu-
dovu, chlév a dřevník. Mlýn pohánělo
vodní kolo, na jehož lopatky dopadala
vody z rybníka, který se nacházel 
nad jeho úrovní.Stroje pocházející 
z 19. stol. jsou mlecí stolice a mlecí ka-
meny. Za 1. republiky byla zakoupena
šrotovací stolice, loupačka, čistička
obilí a šrotovník. Roku 1925 byla zří-
zena k původnímu mlýnu strojovna 
s plynosacím motorem, jehož hnacím
prvkem byl plyn vyráběný ve speciální
peci, kde se topilo koksem. 

Původně měl mlýn dvě kola, první
sloužilo k pohonu mlýna a roku 1942

muselo být nahrazeno turbínou Du-
plex Kolo, neboť bylo už značně opo-
třebované. Druhé kolo sloužilo k po-
 ho nu pily. Ve mlýně se mlela pšenice
a žito, také se vyráběly ječné kroupy 
a šrotovalo obilí pro dobytek. 

Mezníkem pro mlýn byl duben
1945, kdy Plesná byla bombardována
a na budovy mlýna dopadlo pět dělo-
střeleckých granátů a jedna bomba.
Zasažen byl obytný dům, mlýn, sto-
dola, pila a hořel i dřevník. Některé
granáty a bomby zasáhly i rybník 
a okolní pozemky; do dnešní doby
zde můžeme najít stopy po bojích. 

Po osvobození Plesné došlo k pro-
vizorní opravě a velká rekonstrukce
pak proběhla v letech 1946 až 1947.
Původní staré obvodové zdivo i zá-
klady musely být odstraněny a zbudo-
vány nové. Došlo i k úpravě úrovně
podlah nového mlýna, tyto se zvedly
o 30 cm. Taktéž byla upravena i výška
dvora. Při této náročné rekonstrukci 
se provoz v mlýně nezastavil, neboť mlecí

stroje byly postaveny na mohutnou du-
bovou konstrukci ve starém mlýně. 

Pila už po válce opravena nebyla 
a postupem času došlo k jejímu zániku. 

Další období nebylo pro mlýn 
v Ples né vůbec příznivé. V červenci
1953 byly stroje zastaveny a zaplom-
bovány, byla zrušena činnost podni-
kání nařízením ONV v Hlučíně. Pak byl
omezen přítok vody do rybníka 
a v roce 1962 rybník vypuštěn. V le-
tech 1971-74 byla provedena úprava
potoka a zcela zastaven přítok vody
do rybníka. V roce 1974 zdědil mlýn 
a jeho pozemky druhorozený syn Vác-
lava Mikolajka, Josef Mikolajek. Roku
1976 byla na vyvlastněné části přile-
hlého pozemku postavena tělocvična
a přívodový náhon do rybníka sveden
do potoka. V červenci 1997, v době
povodní, byla hladina vody 70 cm 
nad úrovní dvora a podlahy ve mlýně
zatopeny do výše 15 cm. 

Povodně se mlýnu nevyhýbaly 
ani v historii-např. v roce 1903 nebo
1936, kdy voda sahala do výše 85 cm
nad úrovní dvora a podlahy mlýna
byly zatopeny do 55 cm. 

Díky vstřícnému přístupu rodiny 
p. Josefa Mikolajka jsme si alespoň tro-
chu mohli historii mlýna v Plesné přiblížit.

Děkujeme. 
Josef Mikolajek

Marie Kňurová

Historie mlýna v Plesné
Už v 2. pol. 15. stol. docházelo k rozsáhlému budování rybníků (např. „Ryb-
ník Holuša, Sytný aj.“) a z té doby existuje i zpráva o vodním mlýně v Plesné.
Všechny obce pozdějšího dobroslavického panství tehdy na přechodnou
dobu vlastnili rytíři z Děhylova. Mlýny už od té doby byly na vesnicích ne-
postradatelným zařízením a mlynáři patřili i později k nejváženějším a také
k  nejbohatším v obci. Ke konci 17. stol. mlýn v Plesné vynášel dobroslavic-
kému rychtáři 21 zlatých a 30 krejcarů. Náhradou za tyto odvody bylo osvo-
bození mlynářů od ostatních poddanských dávek a povinností včetně robot. 
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Sokol Plesná informuje
fotbalový turnaj mezi místními

částmi o Plesenský pohár se ode-

hraje v sobotu 27. srpna na hřišti

na Žižkově. Vyzýváme hráče z Kopa-

nin, Sakrovce, Žižkova, Staré i Nové

Plesné, aby postavili týmy 5 hráčů v

poli + brankář a přihlásili se organi-

zátoru ze Sokola Plesná Vladimíru

Sobkovi (602 748 452).

Cyklistický závod Plesenská stezka

se uskuteční v sobotu 1. října.

TJ Sokol

Myslivci zvou občany
Myslivecký spolek Děhylov, z.s.,
Vás srdečně zve na tradiční zvěři-
nové hody s bohatým doprovod-
ným programem. 

Akce se koná v sobotu 25. 6. 2016
od 13:00 hod. na chatě Myslivec-
kého sdružení, ul. Zemědělská č.
207/16, 747 94 Děhylov.

Zvou myslivci

Vesnické sportovní hry 2016
21. ročník Vesnic-

kých sportovních her

je v plném proudu. 

Z nových obcí upou-

távají Klimkovice,

které průběžně sou-

těž ve dou s dostateč-

ným náskokem. Je

příjem né, že Plesná

se drží v závěsu na

druhém místě. Už bylo odehráno šest soutěží, do letní

přestávky ještě zbývá odehrát nohejbalový turnaj.

Druhou soutěží byly dráhové kuželky, které pořá-

daly společné Velká Polom s Krásným Polem v kuželně

Sarezy v Porubě. Soutěž družstev opanovala suverénní

Vřesina, soutěž jednotlivců vyhrála klimkovická Jana

Martínková.  Družstvo Plesné opět potvrdilo, že ku-

želky nejsou jeho doménou a ve složení Pavel Novák

(14.), Jiří Brůna (27.), Libor Hrdina (30.) a Vladimír Mach

(33.) skončilo na posledním místě.

Výsledky soutěží na straně   8

Na co se mohou děti těšit
od nového školního roku

Školní rok 2015 – 2016 pomalu končí, skončí 31. 8. 2016, od 1. 9.
začíná nový školní rok 2016 – 2017. Se začínajícími školáčky se roz-
loučíme pasováním 29. 6. na školní zahradní slavnosti, po jejímž
ukončení malí odvážlivci, jako již tradičně, budou mít možnost pře-
spat do pátečního rána v mateřské škole, kde si zažijí netradiční
„školkové“ ráno.

V novém školním roce se malé děti budou učit zdolávat všechny
náročné úkoly, které pobyt ve školce s sebou přináší: umět si hezky
hrát a pak uklízet hračky, naučit se písničky, básničky, počítat do pěti,
převlékat se, najíst se, říct, že potřebuje na záchod a spoustu dal-
ších, pro malé dítě zcela jistě velmi komplikovaných věcí.

Starší a předškolní děti, které už toto všechno mají v malíčku, 
potřebují se připravovat na náročné úkoly, které je budou čekat 
ve škole: počítání do desíti, poznat písmenka, vědět spoustu věcí 
o Zemi, přírodě, Vesmíru, různých činnostech, cvičit, kreslit, malovat,
zpívat, dokázat vyprávět příběh nebo pohádku, a k tomu navíc 
se také každý den bude povídat anglicky. Na to všechno je potřeba
načerpat hodně sil přes prázdniny. Všem dětem a rodičům  přejeme
krásné a pohodové prožití prázdninových dní a budeme se těšit 
na setkání s vámi 1. 9. 2016. 

Za kolektiv Mateřské školy Ostrava – Plesná – příspěvková organizace 
Bc. Jana Kazmirská

Na školním výletě v plesenské
mateřské škole

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 děti byly 
na školním výletě na farmě v Kloko-
čově a odpoledne v záchranné stanici
Bartošovice. Počasí nám přálo, nebylo
ani horko ani mokro. Děti měly mož-
nost nejen se seznámit se všemi do-
mácími zvířaty na farmě, povozit se 
v kočáru taženými koňmi, vidět malé
novorozeně hříbátka, jak o ně pečují
lidé a žijí pod jejich ochranou, ale
také možnost srovnání s volně žijícími
zvířaty, kterým člověk ublížil na jedné

straně, třeba je postřelil nebo vybral
z pelíšků a hnízd, na druhé straně lidé
v záchranné stanici jim opět dají mož-
nost žít pod lidskou ochranou 
a i možnost se vrátit zpátky do přírody
k přirozenému životu. Tento výlet náš
kolektiv inspiroval k zapojení 
se do programu vyhlášeného Magis-
trátem v Ostravě „Ekologická školka“,
kde bychom mohli využít krásné ple-
senské přírody, školní zahrady a lásce
dětí k přírodě zapojit se do pozná-
vání environmentálních aktivit a roz-
víjet jejich přirozenou potřebu 
o přírodu pečovat. 



Výsledky 2. soutěže v kuželkách:
1. Vřesina
2. Velká Polom
3. Krásné Pole
4. Klimkovice
5. Dolní Lhota
6. Horní Lhota
7. Polanka n.O.
8. Olbramice
9. Plesná
Třetí soutěží byl stolní tenis, který po-

prvé pořádaly Klimkovice. Letošní ročník
byl velmi náročný, v soutěži nehrál nere-
gistrovaný hráč. Soutěž suverénně vyhrály
Klimkovice, v jednotlivcích byl nejlepší
Pavel Solanský taktéž z Klimkovic. Plesná
po loňském prvním místě vybojovala třetí
místo v sestavě Vladimír Pařenica (4.),
Kristýna Synková (11.) a Petr Synek (13.).

Výsledky 3. soutěže 
ve stolním tenise:
1. Klimkovice
2. Vřesina
3. Plesná
4. Polanka n.O.
5. Velká Polom
6. Horní Lhota
7. Krásné Pole
8. Olbramice
9. Dolní Lhota
čtvrtou soutěž v badmintonu pořá-

dala tradičně Plesná v tělocvičně DDM 
a opět její družstvo nezaváhalo, i když
letos soupeři z Klimkovic a Olbramic dali
našim hráčům zabrat a poprvé jsme pro-

hráli jeden zápas 1:2 s Olbramicemi .
Družstvo ve složení Václav a Jan Benben-
kovi a Marek Václavík nakonec uhájilo
první místo. Nezúčastnila se Dolní Lhota.

Výsledky 4. soutěže v badmintonu: 
1. Plesná
2. Klimkovice
3. Velká Polom
4. Olbramice
5. Krásné Pole
6. Horní Lhota
7. Vřesina
8. Polanka n.O.
Pátou soutěží byl přespolní běh, 

k jehož pořádání se vrátila Dolní Lhota 
a její běžci nezaváhali. Obsadili první tři
místa v soutěži jednotlivců a bezkonku-
renčně vyhráli soutěž družstev. Družstvo
Plesné podalo dobrý výkon a skončilo 
o jediný bod na čtvrtém místě, i když
početní chybou organizátorů původně
naši běžci obdrželi bronzové medaile,
které museli vracet. Plesnou reprezento-
vali Jan Benbenek (5.), Petr Košař (11.),
Jiří Antoš (20.) a Patrik Chyla (30.).

Výsledky 5. soutěže v běhu:
1. Dolní Lhota
2. Klimkovice
3. Krásné Pole
4. Plesná
5. Velká Polom
6. Horní Lhota
7. Polanka n.O.
8. Vřesina
9. Olbramice

Šestou soutěží byla odbíjená ve Vře-
sině a měla vysokou úroveň. Polanka vy-
hrála někdy se štěstím všechny zápasy 
a nakonec zvítězila, o pořadí na druhém
až čtvrtém místě mezi Krásným Polem,
Horní Lhotou a Plesnou při rovnosti
bodů rozhodoval poměr setů a v mini-
tabulce dopadla nejhůře Plesná. Ples-
nou reprezentovali Jan David, Ivo David,
Jan Novák, Marek Novák, Pavel Novák,
Pavel Haška a Lubomír Mihálik.

Výsledky 6. soutěže v odbíjené:
1. Polanka n.O.
2. Krásné Pole
3. Horní Lhota
4. Plesná
5. Dolní Lhota
6. Velká Polom
7. Klimkovice
8. Vřesina
9. Olbramice

Celkové výsledky VSH 
po šesti disciplínách:
1. Klimkovice 49 b.
2. Plesná 42 b.
3. Krásné Pole 40 b.
4. Velká Polom 40 b.
5. Vřesina 38 b.
6. Dolní Lhota 33 b.
7. Horní Lhota 32 b.
8. Polanka n.O. 30 b.
9. Olbramice 20 b.         
Veškeré výsledky Vesnických sportov-

ních her najdete na nových stránkách
www.vshry.cz nebo na novém webu So-
kola Plesná

www.mujweb.cz/sokol-plesna.   
Vladimír Mach

Vesnické sportovní hry 2016
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Vše začalo v sobotu 30. dubna v
odpoledních hodinách, na kdy byla
připravena akce primárně určená
dětem a to Pálení čarodějnic. Tato
akce byla spojená se stavěním májky,
což byla zase práce pro pořádné
chlapy. Nakonec se dá říci, že se to
krásně spojilo. Děti nazdobily májku
tak, že nám jí mohou ostatní závidět,
a plesenští chlapi ji zvládli postavit 
ke cti a slávě naší obce. 

Díky sponzorskému daru následo-
valo po spálení zlé čarodějnice opé-
kání buřtů, při kterém si mohly 
jak děti, tak rodiče popovídat se sou-
sedy a známými, se kterými se dnes,
díky až příliš uspěchanému životu
dnešní doby, už tak často nepotkávají.
Počasí nám přálo, a proto se lze snad
domnívat, že většina účastníků 

si s sebou do svých domovů odnesla
pozitivní náladu a hezký zážitek.

Na nedělní oslavu Svátku práce 
a také lásky, kterou 1. máj již dlouho
připomíná, byl připraven v letošním
roce program skutečně obsáhlý a pe-
střejší než bývalo zvykem. Hlavní folk-
lórní část Májové Plesné samozřejmě
zůstala zachována a vystoupily na ní 
4 soubory dospělých - Ševčík, Olza,
Haná Přerov, fogáš, a dětský soubor
Holúbek. Dále následovalo i vy-
stoupení skupiny Rangers-
Plavci, kteří reprezentovali,
řekněme tu novější část naší kul-
tury, svými country skladbami.
Jako doprovodný program byl
na louce u májky uspořádán
Guláš fest, do kterého se přihlá-
silo celkem 7 týmů.  

Slavnostní den začal již do-
poledne krojovanými průvody
Plesnou, které se vydaly třemi
směry (Nová Plesná, Kopaniny 
a Žižkov) a setkaly se s vřelým
přijetím plesenských občanů.
Od 14 hodin, kdy to všechno
vypuklo, byl střed naší obce do-

slova v obležení lidmi, ať už místními,
či přespolními návštěvníky. Nepama-
tuji si, že bych někdy u nás viděl na-
jednou takové houfy a zástupy lidí
jako letošního 1. května. A to ani jako
dítě na slavných plesenských poutích,
které byly v minulosti skutečně velmi
vyhlášené. 

Myslím, že celá akce se vydařila 
i díky enormnímu nasazení všech po-
řadatelů a zájmu účastníků. Pokud jste
našli na naší organizaci nějaké nedo-
statky, prosíme za prominutí. S takto
rozsáhlým a pestrým programem jsme
se Vás pokusili oslovit prvně. Nepo-
chybně se z případných připomínek
poučíme a pro příští rok, kdy bude ju-
bilejní 20. ročník Májové Plesné, se
pokusíme vše vylepšit k Vaší plné spo-
kojenosti.

Jan Kotala
za Kulturní, školskou a sportovní komisi
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Májová Plesná a vše co k ní patří
Jak jistě většina plesenských občanů zaregistrovala, či se některé 

z akcí přímo zúčastnila, o víkendu, na přelomu měsíců dubna a května,
to v centru Plesné skutečně významně žilo společenským životem. 

1/1
strany

2 000 Kč
210 x 297 mm

+ ořezové značky 
a min. 3 mm spad

1/2
strany

1 200 Kč
175 x 125 mm

nebo
210 x 150 mm

+ ořezové značky 
a min. 3 mm spad

1/2
strany

1 200 Kč
90 x 257 mm

nebo
100 x 297 mm

+ ořezové značky 
a min. 3 mm spad

1/4
strany
700 Kč

90 x 125 mm

1/4
strany
700 Kč

175 x 65 mm

1/4
strany
700 Kč

45 x 257 mm

CeNíK INZeRCe V INfORMAčNíM ZPRAVODAJI
MěSTSKéHo obVoDU PlESNá



V ostravě-Vítkovicích právě skon-
čila první etapa zavádění bio popel-
nic do městského systému nakládání
s komunálními odpady. během ní
odpadová společnost oZo ostrava
rozmístila k rodinným domům v prv-
ních devíti městských obvodech os-
travy celkem 2816 hnědých nádob
o objemu 240 litrů. 

Nejvíce nových BIO popelnic OZO
Ostrava rozvezlo v Polance (733 po-
pelnic). Procentuálně ale byla akce
nejúspěšnější v Plesné a v Martinově,
kde si o BIO popelnici zažádalo přes
80 % žadatelů, kteří na tuto službu
mají nárok. Kromě zmíněných měst-
ských obvodů už nyní mohou k odklá-
dání zeleného odpadu BIO popelnici
využívat také obyvatelé Krásného
Pole, Poruby, Pustkovce, Svinova 
a Třebovic.

V těchto týdnech probíhá zpraco-
vávání žádostí občanů dalších sedmi
městských obvodů, které byly vybrány
do druhé fáze akce. Již 6. června

začne samotný rozvoz BIO popelnic 
v Ostravě-Jihu, kde si o BIO popelnici
zažádalo 801 domácností, tedy skoro
90 procent z předpokládaného množ-
ství. V průběhu června by měly hnědé
popelnice doputovat i do Hrabové,
Nové Bělé, Nové Vsi, Proskovic, Ra-
dvanic a Bartovic a do Staré Bělé.
„Občany o přesném termínu rozvozu
nádob informujeme vždy letákem 
do schránky v týdnu před samotným
rozvozem,“ vysvětluje mluvčí OZO
Ostrava Vladimíra Karasová a upozor -
ňuje: „Protože se ale může stát, že oby -
vatelé informační leták mezi jinými re-
klamními tiskovinami přehlédnou, do-
 poručujeme občanům sledovat i strán -
ky města (biopopelnice.ostrava.cz),
kde je harmonogram dalšího rozvozu
postupně uveřejňován a kde najdou
veškeré informace o nové službě.“

Zahájena byla už i třetí etapa akce
ve zbývajících obvodech města, kde
mohou občané až do 3. června odes-
lat svou žádost o přidělení BIO popel-

nice, a to buď prostřednictvím papí -
rové žádosti, která je součástí infor-
mačního letáku rozneseného do schrá  -
nek, či elektronické, kterou Ostravané
najdou na výše uvedených stránkách
města Ostravy. „Zpracování žádostí
není vůbec jednoduché. Pracovníci
magistrátu, kteří je posuzují, musejí
zkontrolovat, zda žadatel splňuje sta-
novené podmínky, papírové žádosti
převést do elektronického systému,
opravit chybně uvedené adresy a také
vyřadit duplicitně podané žádosti.
Někteří žadatelé totiž podávají žádost
souběžně elektronicky i na papíře,
čímž celý proces zdržují. Předpoklá-
dáme ale, že pokud nepřijde nějaká
neočekávaná komplikace, během let-
ních měsíců budou mít svou BIO po-
pelnici již všichni zájemci,“ uvádí V.
Karasová s tím, že vedení společnosti
OZO Ostrava očekává, že tímto ploš-
ným zaváděním pravidelného svozu
zeleně do systému města akce ne-
končí a že další žadatelé budou po-
stupně přibývat. „Spolu s městem
věříme, že se toto rozšíření systému
nakládání s odpady projeví v dalších
letech zvýšením míry využití komunál-
ního odpadu v Ostravě, která již nyní
dosahuje zhruba 40 procent,“ dodává
Karasová na závěr.
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První etapa rozvozu BIO popelnic
je úspěšně za námi



Teď o teplé vodě. Myslím teplou vodu v termálních láz-
ních v Banovci ve Slovinsku. Žili jsme pět dnů v hotelu Zeleni
Gaj a v přilehlém komplexu termálních bazénů o teplotě
vody až 38°C. A sluníčko nám svítilo a nám se to líbilo, pro-
tože ve věku důchodců má snad už každý nějaké problémy
s pohybovým aparátem a teplá voda léčí. Z akcí mimo lázně
byl asi nejzajímavější výjezd lanovkou na hrad Riegesburg,
procházka v areálu hradu, krásný výhled na okolní vinice 
a na prasátko, které se na spodním nádvoří zřejmě živí ku-
chyňskými odpadky a podle známého rčení se má jako jeho
příbuzný v žitě. Zajímavá byla i exkurze do včelařství a vinný
sklep ve skále s vodopádem a ochutnávkou vín. 

Nebyli jsme ve Slovinsku poprvé. Není nám tedy slovin-
ština cizí, vždyť je to slovanský jazyk: dober dan, dober večer,
hvala, prosim, kako ste, koliko to stane, na svidanje atd. To
vlastně znají kadilci i nekadilci /překlad: kuřáci i nekuřáci/.

Nyní podrobněji o pivu. Pivo si samozřejmě může dát
každý, když má žízeň a má to dovoleno. Ale my jsme pivo
vyhráli! A naši kuchaři se o bečičku podělili s účastníky kaž-
doročního smažení vaječiny. Vyvalili soudek, Tonda B. ob-
ratně čepoval a po pivu se jen zaprášilo. Někteří si
dokonce přinesli z domu oblíbené sklenice, aby svůj díl
piva mohli řádně vychutnat. 

Jsou lidé, kterým je činnost klubu důchodců k smíchu.
To je dobře! Ačkoliv máme starosti a bolesti, o kterých se
mladším ani nezdá, snažíme se o přátelský a veselejší po-
hled na svět.

Za Klub důchodců Plesná M. Wiedermanová

foto J. Bubla
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Guláš, teplá voda, pivo
Velmi divný název článku, který má informovat o práci Klubu důchodů

Plesná. Zachovám-li časový sled, zmíním se nejdříve o guláši. Guláš nebyl je-
diným lákadlem pro návštěvníky Májové Plesné. Jak jistě víte, program byl
bohatý a úspěšný. Ale gulášfest jsme zažili poprvé. Soutěžilo sedm týmů.
Každý tým vařil dle vlastního receptu. Zvítězilo družstvo Klubu důchodců
Plesná ve složení Marie bajgerová, boženka Poštulková, Pavla bublová, Tonda
bajger. Sláva! Pěkná je myšlenka, že gulášfesty budou pokračovat, nejlepší
týmy budou vítězit, ale první místo v první soutěži už nezíská nikdo další. Tak
zhodnotil vítězství náš předseda Zdeněk Antoš. Vítězství klubu je jedinečné. 



Elon Musk konečně představil
Teslu model 3. Není to apríl!
Tesla právě před několika minutami ve
20.30 hod. pacifického času (5.30 hod
středoevropského času) představila za
velkého zájmu médií v Hawthorne v Kali-
fornii svůj dlouho očekávaný model 3.
Během 24 hodin před oficiální premiérou,
kdy se také spustil rezervační systém . . .
Datum: 01.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Nohy v teple na venkovní 
terase či předzahrádce
To chce klid a nohy v teple, říká známá
průpovídka. Problém pocitu chladu při
sezení na restaurační předzahrádce nebo
na terase kavárny řeší mladá dynamická
firma Galavito s.r.o. Tato česká firma vyvi-
nula, vyrábí a prodává inovativní elek-
trické topení Galavito Heating Table . . .
Datum: 16.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Infračervené kamery nejsou
určeny jen k měření teploty
V dnešní době jsou spolehlivost a kvalita
klíčovými faktory. Kontinuální sledování a
vyhodnocování kvality výroby  v reálném
čase představuje důležitý monitorovací a
kontrolní nástroj. Infračervené kamery a
detektory pomáhají při  průběžné i ko-
nečné kontrole výroby a řízení . . .
Datum: 01.01.2016                     ) více na www.volty.cz

DARPA financuje vývoj rozhraní
mezi počítačem a mozkem
Americká agentura pro pokročilé vý-
zkumné projekty v obraně – DARPA, vě-
nuje 60 milionů dolarů na vytvoření
implementovatelného širokopásmového
rozhraní mezi mozkem a počítačem. Zá-
kladní myšlenka je taková, že DARPA chce
čip menší než centimetr krychlový, . . .
Datum: 27.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Maroko má největší solární
elektrárnu na světě
Maroko postavilo na Sahaře největší so-
lární elektrárnu na světě. Elektrárna,
známá jako energetický komplex Noor-
Ouarzazate, bude do roku 2018 schopna
zásobovat elektřinou více než milion
domů a sníží emise oxidu uhličitého o
760.000 tun ročně. Elektrárna využívá . . .
Datum: 23.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Vítejte v podzemní 
laboratoři v Boulby
Podzemní laboratoř Boulby na pobřeží v
severovýchodní části Anglie v hrabství
Yorkshire je vědecké zařízení nacházející
se 1100 m hluboko pod zemí. Boulby je
jednou z několika laboratoří na světě
zkoumajících temnou hmotu, přesněji ře-
čeno neznámé neutrální těžké částice . . .
Datum: 07.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Hyperloop – transport 
(blízké) budoucnosti
Fungující testovací dráha Hyperloopu
bude otevřena veřejnosti již v roce 2018.
Na Slovensku bude Hyperloop možná o
pár let později spojovat Bratislavu s Vídní.
Futuristická vize vysokorychlostní ma-
sové přepravy nabírá v této chvíli jasnější
obrysy, vzhledem k tomu, že tento . . .
Datum: 06.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Inteligentní dům, 
nad čím se zamyslet
Chcete mít větší kontrolu nad svým
domem, i když jste na dovolené? Nebaví
vás obcházet okna, abyste zatáhli žalu-
zie? Chcete jednoduše nastavovat tep-
lotu v domě? To vše můžete jedním
dotykem ovládat ze smartphonu. Chytrá
elektroinstalace umožňuje řídit vaše . . .
Datum: 25.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Výkon 1200 MW za 150 mld. Kč
– Hornsea Project One
Velká Británie, ještě nedávno uhelná vel-
moc, buduje největší světovou farmu
Hornsea Project One o odhadovaném vý-
konu 1,2 GW. Minulý měsíc byl učiněn
důležitý krok k jejímu uvedení do pro-
vozu. Dánská společnost DONG Energy,
jíž projekt patří, podepsala smlouvu . . .
Datum: 09.04.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

NASA chce pomocí slunečního
větru "plachtit" vesmírem
Americká kosmická agentura začne tes-
tovat novou revoluční plachtu, která
bude pro svůj pohon využívat solární vítr.
Okraj sluneční soustavy je hodně vzdá-
lený – zhruba 150 astronomických jedno-
tek, což je 150x dále než naše planeta od
slunce . . .
Datum: 17.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Jediné volty,
které jsou vidět!

onTagy Hledat . . . Hledat

S napětím sledujeme nejnovější trendy a proud informací posíláme k vám…


