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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná
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Oslava narozenin

Topení tuhými palivy

Vesnické sportovní hry 2017

Vážení spoluobčané,
při řešení různých záležitostí se také 
objevují Vaše dotazy týkající se 
Plesné.

Proto jsem se rozhodl, že Vám v tom-
to čísle Plesa na některé z otázek od-
povím.

Výstavba prodloužené Rudné 
– očekáváte od jejího zprovoz-
nění nějaké výhody ve zlepšení 
dopravní situace, a co vznikne 
na místě bývalého výjezdu z Plesné 
na prodlouženou Rudnou?

Prodloužená Rudná pomůže nám 
i všem okolním obvodům. Lidé, kte-
ří jedou na Opavu nebo opačným 
směrem, přestanou hledat různé ob-
jízdné trasy a tím se odlehčí doprava 
i v samotné Plesné. Je však nutno 
říci, že samotné dokončení prodlou-
žené Rudné je zatím v nedohlednu. 
Nyní se dokončuje původní výjezd 
z Plesné a hotov by měl být zhruba 
do jednoho měsíce. Veškeré tyto 
práce řídí ŘSD a kraj.

Jaké investiční akce v Plesné se po-
dařilo za poslední léta realizovat? 
Využíváte taky dotace?

V naší Plesné se podařilo realizovat 
několik investičních akcí a zásadních 
oprav stávajících budov v majetku 
obvodu. Například jsme vybudova-
li chodník mezi Hrabkem a bývalým 
statkem, opravili jsme Dům smutku, 
a také střechu na mateřské škole, vy-
sadili novou alej na hřbitově, opravu-
je se schodiště a chodba v Hasičské 
zbrojnici. Další projekty se ještě při-
pravují, jako například oprava koryta 
plesenského potoka včetně mostků, 
výstavba výtahu na budově úřadu, 
nebo také probíhá vypracování stu-
die na možnost výstavby chybějících 
chodníků. Bohužel příprava projektů 
zabere spoustu času (vypracování 
projektové dokumentace, získání fi-
nančních prostředků, výběrové řízení 
na firmy, a až na závěr po dlouhé 
době samotná realizace projektu) 
nicméně některé budou realizová-
ny již v příštím roce. Další velmi vý-
znamnou akcí bylo zahájení výstavby 
první etapy kanalizace a generální 
oprava dešťové kanalizace Žižkov. 
U této akce se nám podařilo prosa-
dit, aby povrchy komunikací nebyly 
opravovány jen v rýhách, ale v cel-
kové šířce komunikace. Musím říci, 
že tato jednání byla opravdu ná-
ročná a dlouhá. V rámci bezpečnosti 
provozu jsme prosadili zónu 40 km/h 
na celém území Plesné. Všechny tyto 
akce jsme realizovali pomocí dotací 
města.

Jak pokračuje výstavba kanalizace 
na Žižkově?

V loňském roce byla zahájena první 
etapa výstavby kanalizace Žižkov. 
Vybudovala se přečerpávací stanice 
za budovou bývalého lihovaru, byl 
položen hlavní řad kanalizace a kana-
lizační přípojky k  hranicím pozem-
ků obyvatel. Ještě se stále pracuje 
na dokončovacích pracích první 
etapy. 

Bude výstavba kanalizace pokra-
čovat v dalších částech Plesné?

Nyní se připravuje revize projektové 
dokumentace na druhou etapu vý-
stavby kanalizace v Plesné. V polovi-
ně příštího roku by měla být zaháje-
na samotná realizace druhé etapy. 
Druhou etapou jsou myšleny všechny 
části Plesné kromě Žižkova a Hrabku, 
kde je kanalizace již vybudována. 
Kde začne druhá etapa, Vám v tuto 
chvíli nejsem schopen říct. Ale urči-
tě budete včas informování tak, jak 
tomu bylo u první etapy.
Přeji Vám příjemně strávené podzimní 
dny a rád Vám v dalším čísle Plesa 
odpovím na další případné dotazy. 

Pavel Hrbáč
starosta

Své dotazy posílejte na email:  
PHrbac@plesna.ostrava.cz nebo paní 
asistentce Ing. Bc. Kateřině Ro-
hovské: krohovska@plesna.ostrava.cz 
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Místostarosta 
informuje

Vážení spoluobčané, podařilo se 
nám vyjednat, že ještě v tomto roce 
budou v obci aplikovány nástřiky 
na hlavní komunikace (vodorovné 
dopravní značení). Cílem bude zvýšit 

Informace z úřadu:

bezpečnost občanů a upozornit ři-
diče na zónu 40 km/h u všech vjez-
dů do našeho městského obvodu. 
Dále včas upozornit na přechody pro 
chodce a hlavně na výstrahu „Pozor 
děti“ před naší mateřskou školkou.

Na žádost našich občanů jsme jedna-
li s Městskou policií Ostrava, aby více 
kontrolovala zákaz průjezdnosti vozi-
del nad 3,5 t na ul. Vlnité.

A jelikož se blíží zimní období a další 
Pleso může vyjít, když už může sně-
žit, chtěl bych závěrem poprosit naše 
spoluobčany, aby parkovali svá vo-
zidla tak, aby zde mohla projíždět 
vozidla zimní údržby, a to po všech 
komunikacích (obecních, městských 
i krajských).

Roman Rajský, místostarosta

• Velkoobjemové kontejnery

Městský obvod Plesná oznamuje, 
že dne 13. 10. 2017 budou přista-
veny kontejnery na velkoobjemový 
odpad. Odvoz bude probíhat dne 
16. 10. 2017

Místa přistavení kontejnerů: 

• pod Žižkovem, naproti RD č. p. 57

• ul. Karla Svobody, u bývalého JZD

• ul. Hrabek – parkoviště u hřiště

• střed obce – u Hasičské zbrojnice

• konečná autobusové linky č.  51 
a 47 (točna autobusů)

• ul. Na Milířích – naproti RD, 
č. p. 587

• Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se 
uskuteční volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. 
Městský obvod Plesná má jeden vo-
lební okrsek, jehož sídlo je v zasedací 
místnosti budovy Úřadu městského 
obvodu Plesná, na adrese Dobro-
slavická 83/8, Ostrava - Plesná.

Hlasování mimo volební místnost:

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

Požadavky na přenosnou volební 
schránku hlaste na tel.: 606 664 661

• Modernizace rozhlasu

Občané, kteří mají zájem o hlášení 
rozhlasu prostřednictvím SMS zprávy 
či e-mailem, nahlásí svá telefonní 
čísla, popřípadě e-mailovou adresu 
na Úřad městského obvodu Ples-
ná pracovnici Ing. Bc. Kateřině Ro-
hovské (krohovska@plesna.ostrava.cz, 
tel.: 702 137 288).

• Poplatek ze psů na rok 2017

Upozorňujeme tímto majitele psů 
v Plesné, kteří doposud neuhradi-
li místní poplatek ze psů, aby tak 
neprodleně učinili, a to hotově pří-
mo do pokladny Úřadu městské-
ho obvodu Plesná nebo na účet 
č. 19-1649977339/0800, variabilní 
symbol 2712411xxx (za xxx doplní-
te 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 čtrnáctidenním intervalu, tj. každý 
sudý pátek.

Sousedské  
setkání občanů  

Sakrovce a okolí
V sobotu 9. září se kolem 50 občanů 
bydlících v místní části Sakrovec a při-
lehlých ulicích sešlo na hřišti na Žiž-
kově na prvním sousedském setkání. 
Inspirací bylo pravidelné setkávání 
občanů Kopanin (kteří mimochodem 
ve stejný den měli také akci u hřiště 
na Kopaninách).

Cílem organizátorů Petra Laňky, Vla-
dimíra Macha a Jaroslava Zapletala 
bylo, aby se lidé navzájem seznámi-
li, hlavně s novými spolubydlícími, 
kteří se v poslední době přistěhovali 
do Plesné. Akce se velmi vydařila, 
„starousedlíků“ i „novousedlíků“ při-
šlo přibližně půl na půl a všichni strávi-
li v družné debatě odpoledne i část 
večera. Napomohla k tomu i spousta 
různých pochutin, které každý přinesl, 
i služby hospůdky na hřišti.

Určitě se setkání bude v budoucnosti 
opakovat, už byly slyšet názory, aby 
se akce rozšířila na celou ulici Karla 
Svobody i na ulici Liščí.

Vladimír Mach



Podzim 2017

3

Oslava narozenin ve školce
vence, rodiče přinesli ovoce, džusy 
a další zdravé dobroty, paní kuchařka 
upekla perníkový dort. Před svačinou 
se všechny děti shromáždily v dolní 
třídě, kde měl každý oslavenec svůj 
dortík se svíčkami. Společně jsme za-
zpívali narozeninovou písničku, děti 
sfoukly svíčky a pak zatančily naro-
zeninový taneček „Happy Birthday 
to You“. Po předání narozeninových 
knížek a blahopřání si všichni sedli 
k slavnostní svačince. Zdravé dobroty 
mizely z talířků a všechny děti prožily 
opravdovou narozeninovou oslavu se 
svými kamarády. 

Děti čeká do Vánoc ještě spousta 
zajímavých akcí. V říjnu nás navští-
ví divadlo, vystoupíme s panem 
farářem na kúr, abychom se sezná-
mili s hudebním nástrojem varhany, 
starší děti si prohlédnou věž koste-
la sv. Jakuba Staršího, když bude 
foukat vítr, zkusíme pouštět draky. 
Pokud počasí dovolí, budeme podni-
kat vycházky do lesa spojené s po-
znáváním podzimní přírody. A když 

Pozvánka pro členy sboru 

Sbor dobrovolných hasičů 
Plesná zve své členy

na sobotu 25. 11. 2017 na 16 hod. 
do Domu dětí a mládeže

na 

VÝROČNÍ VALNOU 
HROMADU
Srdečně zve výbor

Prázdniny skončily, naše školka se 
oblékla do nového kabátku. Díky zři-
zovateli, Úřadu městského obvodu 
v Plesné je krásně vymalovaná a vy-
bavená novými pomůckami. Začala 
škola a pro ty nejmenší je tu opět naše 
školka. Začátek nového školního roku 
je vždycky těžký, děti musí ráno dříve 
vstávat, přizpůsobit se pravidelnému 
režimu školky a nejtěžší je to určitě 
pro ty, které jdou do mateřské školy 
poprvé. Najednou už nejsou celý den 
jen s maminkou. Musí se učit novým 
věcem, poznávat nové prostředí 
a nové kamarády. Není to pro ně 
jednoduché, ale všichni zaměstnanci 
mateřské školy dělají všechno pro to, 
aby se děti co nejdříve sžily s prostře-
dím a cítily se ve školce dobře. 

První slzičky už jsou naštěstí pryč 
a máme také spoustu důvodů k ra-
dosti. Poslední týden v září jsme 
uspořádali oslavu narozenin dětí, 
které se narodily v tomto měsíci. 
Děti kreslily obrázky, ze kterých jsme 
vytvořili obrázkové knížky pro osla-

se podzim nachýlí k zimě, čeká nás 
Halloweenský rej strašidel a rozsvě-
cování zdobených dýní. Navštívíme 
báječnou městskou knihovnu i s nej-
menšími, předškoláci se těší na svůj 
pravidelný Klub malého čtenáře. Tě-
šíme se na všechny společné zážitky. 
Děkujeme všem rodičům za spolu-
práci.

V Ostravě 27. 9. 2017 K. Čepková,
foto J. Kazmirská

CO CHYSTÁ KULTURNÍ KOMISE DO KONCE ROKU?
V první polovině roku jsme měli nejvíce práce s přípravou jubilejního 
20. ročníku festivalu Májová Plesná, který proběhl, jak doufáme, k Vaší 
spokojenosti. Již nyní pro Vás začínáme připravovat na příští rok 21. ročník, 
ve kterém chceme udržet kvalitu a prestiž této akce, což pro nás přináší řadu 
úkolů a povinností. Nyní bych Vás ale rád informoval o akcích, které proběh-
nou ještě do konce letošního roku.

V neděli 22. 10. 2017 od 16 hodin chystáme pro děti USPÁVÁNÍ BROUČ-
KŮ SE STRAŠIDÝLKY Z DÝNÍ s pánem lesa Plesonošem a s jeho pohád-
kovou družinou.

Ve středu 22. 11. 2017 od 15 hodin připravíme SETKÁNÍ SENIORŮ 
A JUBILANTŮ s kulturní vložkou, ve které se představí i naši nejmenší z Ma-
teřské školy.

V neděli 3. 12. 2017 v podvečer proběhne ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU v centru obce.

V sobotu 9. 12. 2017 od 10 hodin proběhne VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Vzhle-
dem k zákonu o ochraně osobních údajů žádáme rodiče, kteří mají zájem o 
vítání, aby se přihlásili na Úřadě městského obvodu Plesná. Na webových 
stránkách obce nebo přímo na Úřadě městského obvodu Plesná naleznete 
formulář, který je nutné vyplnit a doručit na úřad nejpozději do 24. 11. 2017.
Za kulturní komisi

Jan Kotala

U narozeninového dortu

Poděkování
Velké poděkování patří občanům 
naší obce, kteří před svá obydlí 
nachystali kovový odpad, který 
byl sesbírán v sobotu 7. 10. 2017 
po celé obci.

Děkují místní hasiči
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Autobus na prašné ulici

Z prachu vyjíždí cyklista

KNIHOVNA INFORMUJE
Knihovna letos obdržela finanční příspěvek na nákup knih 
od obce. Za tento obnos jsme v červnu nakoupily knihy, 
ty jsou již zařazeny do našeho fondu a obalené v regá-
lech, čekají na své čtenáře. Z velké nabídky v knihkupectví 
Academia jsme se snažily vybírat tak, abychom uspokoji-
ly všechny věkové kategorie. Celkem jsme nakoupily 25 
knih.

Děti i rodiče si mohou vybrat například knihy Bája, 
rozkošný koník pro Tianu, Červená Karkulka, Perníková 
chaloupka, S dětmi na kole – 40 tras, Kam na výlety s ko-
čárkem...

Dospělým čtenářům se nabízí bohatá škála jak knih s his-
torickou tematikou, tak romány ze současnosti, cestopisy, 
vzpomínky, např. Deníček moderního páru, Dejte dětem 
pokoj, Pět amerických prezidentů, česká babička a já, 
Ach, ty Češky! České ženy, česká historie a současnost, 
Něžná píseň, Provence známá i neznámá, Tři králové, Od-
bojová činnost legendární skupiny, Matka, dcera, nebo já 
a další knihy.

Kromě výše uvedených nových knih na Vás také čekají ča-
sopisy – Receptář, Simpsonovi a Čtyřlístek.

I letos bude pokračovat spolupráce s dětmi z MŠ a to for-
mou besed, na kterých jsou dětem prezentovány knížky 
s přírodní tematikou vzhledem k aktuálním ročním obdo-
bím.

Přijďte do knihovny!

Těšíme se na vás:
 Marcela Pekaříková a Šárka Hrdinová

Léto s kanalizací
Vybudování splaškové kanalizace v Plesné je již pěknou 
řádku let téma, které hýbe celou obcí. Občané si ji přáli, 
dožadovali se jí, až se konečně dočkali.

Práce započaly na Žižkově již na jaře. Je jistě pochopi-
telné, že tak velká, složitá a čas vyžadující stavba je ná-
ročná a vyžaduje nejen trpělivost od obyvatel, ale také 
značné úsilí stavebních firem a koneckonců také městské-
ho úřadu.

Přesto se nám zdá, že někdy se vzpomenuté instituce 
na trpělivost občanů spoléhají až příliš, což v konečném 
důsledku znepříjemňuje život na Žižkově. A stačilo by 
málo: v období veder a sucha letošního léta občas pozvat 
kropicí vůz, možná shrnout z rozpracovaných komunikací 
suť a volně ležící kamení. Pak by při sebemenším závanu 
větru nebo po projetí autobusu nemusely být přilehlé 
domy a zahrady zahaleny v prachu, nemluvě o nebezpečí 
číhajícím na procházející chodce a projíždějící jednostopá 
vozidla, zejména ubohé cyklisty.

Šárka Hrdinová
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Setkání v klubovně Sokola

Setkání v klubovně Sokola

Psczyna – náměstí

Fronta na lanovku

Výlet v parku v Psczyně

Jak se máte důchodci?

Na takovou otázku bychom u většiny 
důchodců slyšeli negativní odpověď. 
Někteří důchodci si stěžují na malý 
důchod, jiní mají starosti se svými po-
tomky, nejčastěji však je zlobí zdraví 
a většinu starších lidí trápí všechno 
dohromady. My v klubu důchodců 
nemusíme žádný průzkum dělat, ra-
ději se zaměřujeme na to, jak zmírnit 
tyto trampoty starších spoluobčanů.

Takovou příležitostí je vlastně každé 
naše setkání. V létě se pravidelně 
scházíme na opékání klobás. Prav-
da je, že už před lety jsme opékání 
změnili na vaření klobás, ale charak-
ter naší schůzky to nezměnilo. Sejde 
se hodně členů, místnost, kterou 
nám Sokol propůjčuje, je vždy plná. 
Kromě základního pohoštění od klu-
bu mlsáme ještě dobroty, které při-
nesou oslavenci, je možnost koupit si 
pivo v hospůdce. Máme vždy o čem 
hovořit, někdy, jako i letos, si zazpí-
váme.

na Čantoryi. Počasí nám přálo, tak 
že jízda lanovkou byla velkým a pří-
jemným prožitkem. Ticho a krásná 
krajina pod námi. Na konečné stani-
ci lanovky (851 m) byla restaurace 
s polskými specialitami, tak jsme 
ochutnávali. Někteří se pak lanovkou 
vraceli, ale velká část naší skupiny vy-
šla na vrchol hory (995 m) až do míst, 
kde Polsko hraničí s naší republikou. 

Jednodenní zájezd na konci léta 
je tradicí. Letos jsme byli v Polsku. 
Jeli jsme do Ustroně, jeho lázeňské 
pavilony na úbočí hory připomínaly 
jakési pyramidy. My jsme ale vě-
novali větší pozornost lanové dráze 

Výlet si všichni pochvalovali, i ti, kteří 
dole v autobusu chvíli čekali.

V Psczyni je krásný zámek, park, 
skanzen lidové architektury, obo-
ra se zubry. Každý účastník zájezdu 
si mohl vybrat, kam půjde, mohl se 
procházet, pít výbornou čokolá-
du v parku nebo kávu v restauraci, 
prostě odpočívat. A potom už jsme 
jeli do Šilheřovic na obědovečeři. 
Byla výborná.

Děkujeme Pavle a Jirkovi Bublovým 
za přípravu náročné akce. I počasí 
bylo přátelské, tak jsme letní sezonu 
ukončili velmi pěkně.

Ať jsou i podzimní společné chvíle 
pěkné! Přejí

M. Wiedermanová
J. Bubla

Dům dětí a mládeže
Ostrava-Poruba

příspěvková organizace

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
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Chraňte své vozidlo před odcizením
Pro většinu z nás je vozidlo nepo-
stradatelným pomocníkem, bez kte-
rého si život snad už ani nedokáže-
me představit. Využíváme ho téměř 
denně, kdy nám pomáhá s přesunem 
do místa, kam potřebujeme, ať už 
se jedná například o běžnou cestu 
do zaměstnání či do obchodu. Od vý-
roby prvního osobního automobilu 
uběhlo už více jak 130 let, a dnes ten-
to dopravní prostředek nalezneme již 
téměř v každé domácnosti.

Vozidla se bohužel často stávají ter-
čem majetkové trestné činnosti, ať už 
za účelem dalšího prodeje či rozpro-
dání na náhradní díly. Během uply-
nulého roku bylo v České republice 
odcizeno 4 936 vozidel. Od začát-
ku letošního roku do konce měsíce 
července, se tento počet vyšplhal 
na 2 120, kdy 180 z těchto vozidel 
bylo odcizeno v Moravskoslezském 
kraji. V posledních pěti letech, do-
šlo v rámci Moravskoslezského kraje 
ke značnému poklesu odcizených vo-
zidel. V roce 2012 jich bylo odcizeno 
celkem 1 330, v roce 2016 pak 365. 
I přes tento pokles se však nejedná 
o zanedbatelné číslo. Krádeže vozi-
del patří mezi jednu z nejzávažnějších 
majetkových trestných činností. Pa-
chatelům k odcizení vozidla někdy 
stačí pouhých pár minut a jejich 
majitelé pak místo svých aut nalez-
nou pouze prázdná parkovací místa. 
I když neexistuje žádná stoprocentní 
ochrana jak odcizení vozidla zabránit, 
může každý z nás toto riziko minima-
lizovat.

Jak snížit riziko odcizení vozidla?

Parkujte své vozidlo na bezpečném 
místě. Pokud máte tu možnost, vyu-
žijte k parkování oplocený pozemek, 
garáž či například hlídané parkoviště. 
Pokud tuto možnost nemáte, ne-
chávejte vozidlo vždy v místě, kde 
je větší pohyb lidí, a které je v noci 
dostatečně osvětlené pouličními 
lampami a je zabezpečené místním 
kamerovým systémem.

Při odchodu od zaparkovaného vo-
zidla vždy zkontrolujte, zda jste jej 
řádně uzamkli a zda žádné z okýnek 
nezůstalo otevřené.

I když se chcete od svého vozidla 
vzdálit jen na okamžik, nikdy nene-
chávejte klíče v zapalování.

Ve vozidle nenechávejte žádné věci 
(například příruční tašky, GPS naviga-
ce, mobilní telefony), které by mohly 
upoutat pachatelovu pozornost a to 
ani doklady od vozidla.

Kromě výše uvedených doporu-
čení je vhodné své vozidlo opatřit 
bezpečnostními prvky. Současná 
nabídka vozidel na trhu má již řadu 
těchto bezpečnostních prvků za-
komponovaných standardně při vý-
robě. Jedná se například o imobi-
lizér, který brání nastartování motoru, 
v případě, že do startéru nebyl vložen 
originální klíč nebo dálkové ovládání 
centrálního zamykání s plovoucím 
kódem. Každý majitel však může 
své vozidlo ještě dále zabezpečit 
mechanickými zabezpečovacími sys-
témy, kam patří například blokace 
řadicí páky, zamykání pedálů či za-
mykání volantové tyče. Současný trh 
dále nabízí nespočet elektronických 
systémů, jako jsou autoalarmy a také 
satelitní vyhledávací systémy, které 
dokáží s přesností několika metrů 
určit, kde se vozidlo momentálně 
nachází. Mezi další zabezpečovací 

prvky patří také pískování VIN kódu 
na okna vozidla. Tyto bezpečnostní 
prvky je možné jakkoliv kombinovat. 
I když jejich pořízení samozřejmě zna-
mená finanční výlohy, stále se jedná 
o mnohem menší náklady, než které 
sebou přináší koupě nového vozidla. 
Pro případ odcizení je možné vozidlo 
také připojistit u jedné z mnoha po-
jišťoven, které tuto službu nabízí. 

Jak postupovat v případě, že 
zjistíte, že Vaše vozidlo není 
na svém místě?

Nejprve prověřte, zda bylo skutečně 
odcizeno. Zkuste se zamyslet, zda 
jste jej nechali zaparkované opravdu 
na tomto místě. Je nespočet případů, 
kdy majitele nahlásí odcizení vozidla 
a následně si uvědomí, že jej přede-
šlého dne z důvodu obsazených par-
kovacích míst, nechali na jiném místě 
než obvykle. Ověřte si, zda si Vaše vo-
zidlo nepůjčil někdo z rodinných pří-
slušníků, známých či spolupracovníků 
nebo zda nebylo z nějakého důvodu 
odtaženo (ke zjištění informací o od-
tahu se obraťte na Městskou policii 
a Policii České republiky). Pokud se 
všechny tyto možnosti ukáží jako 
negativní a nepodaří se Vám vozidlo 
najít, okamžitě o celé události infor-
mujte Policii České republiky, která 
po zjištění všech potřebných údajů 
a provedení neodkladných úkonů, 
neprodleně po Vašem vozidle vyhlásí 
mezinárodní pátrání.

nprap. Mgr. Darina Knižátková
vrchní inspektor

Staňte se dobrovolníkem v jedné 
z ostravských nemocnic

Máte chuť pomáhat druhým? Se-
tkáváte se rádi s dětmi či starými 
lidmi? Jste ochotni darovat hodi-
nu týdně lidem v nemoci a osamě-
ní? Stačí přijít na dobrovolnické 
centrum ADRA Ostrava první stře-
du v měsíci – nejblíže 1. 11. a pak 
6. 12. kdykoli mezi 13. a 17. hodinou 
a zde se dozvíte více o dobrovolnic-
tví v nemocnicích- na dětských od-
děleních a na odděleních následné 

péče. Pomáhat může každý. Infor-
mace na tel. čísle 605 784 584 nebo 
na www.adraostrava.cz
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Dům dětí a mládeže zahájil činnost
Dům dětí a mládeže, středisko Plesná, zahájil ve školním roce 2017/18 svou činnost a přijímá během října ještě účast-
níky do zájmových útvarů (viz. tabulka).

Zájemci o kroužek se můžou přijít podívat na danou hodinu nebo získají informace u vedoucího střediska Bc. Daniela 
Koutného, mobil: 725 037 079, email: daniel.koutny@ddmporuba.cz. První hodina kroužku je zdarma, zápisné je 
celoroční.

Den Čas Název zájmového útvaru Věková 
kategorie

Zápisné
(celoroční) Vedoucí

Pondělí

16.00–16.55 Cvičení pro děti 4–6 800,- Kč Koutný

17.00–17.55 In–line bruslení I. od 6 800,- Kč Koutný

18.00–18.55 In–line bruslení II. od 6 800,- Kč Koutný

Úterý

15.00–17.00
Keramika a výtvarné techniky 5–10 1 000,- Kč Peterková

15.00–15.55 Kytara k táboráku začátečníci 800,- Kč Mrkvová

15.00–16.25 Florbal začátečníci začátečníci 800,- Kč Hanzel

16.00–16.55
NOVINKA

Hra na flétnu – terapie dýchacích 
potíží

6–10 800,- Kč Mrkvová

17.00–19.00
NOVINKA

Šikovné ručičky 10–15 1 000,- Kč Peterková

17.30–18.55 Badminton I. 8–14 

žáci ZŠ a SŠ 800,-Kč 
(2x týdně 1400,- Kč)
ostatní 1200,- Kč 
(2x týdně 2000,- Kč) *

Viest

19.00–20.25 Badminton II. 14–19

žáci ZŠ a SŠ 800,-Kč 
(2x týdně 1400,- Kč)
ostatní 1200,- Kč 
(2x týdně 2000,- Kč) *

Viest

Středa

  9.00–10.30 Cvičení rodiče a děti od 1,5 800,- Kč Hencová

15.00–16.25 Florbal pokročilí pokročilí 800,- Kč Hanzel

16.30–18.00
NOVINKA

Divadelní kroužek od 10 let 800,- Kč Čechová

16.30–17.25 In–line bruslení začátečníci od 5 800,- Kč Koutný

17.30–18.25 In–line bruslení III. od 6 800,- Kč Koutný

18.30–19.25 In–line bruslení IV. od 6 800,- Kč Koutný

Čtvrtek

15.30–16.25
NOVINKA

Zumba pro děti 6–14 800,- Kč Nawrathová

16.00–17.25 Tenis 6–10 800,- Kč Hencová Jana

16.30–17.25
NOVINKA

Zumba pro dospělé od 15
žáci ZŠ a SŠ 800,-Kč
ostatní 1200,- Kč

Nawrathová

17.30–18.55 Badminton III. 8–14

žáci ZŠ a SŠ 800,-Kč 
(2x týdně 1400,- Kč)
ostatní 1200,- Kč 
(2x týdně 2000,- Kč) *

Viest

18.00–20.00 Jóga
senioři 
(od 60)

800,- Kč
Vejmolová

ostatní 1200,- Kč

19.00–20.25 Badminton IV. 14–19 

žáci ZŠ a SŠ 800,-Kč 
(2x týdně 1400,- Kč)
ostatní 1200,- Kč 
(2x týdně 2000,- Kč) *

Viest

* v ceně není započítán poplatek do Sokol Plesná

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Mgr. Kateřina Hořejší (ředitelka DDM)
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Topná sezóna
Léto skončilo, dny jsou kratší a čím 
dál chladnější a to mimo jiné zna-
mená, že topná sezóna již začala. Co 
vše by měli vlastníci a provozovatelé 
kotlů udělat pro to, aby bylo minima-
lizováno riziko vzniku požáru na nej-
menší možnou míru a zároveň, aby 
byly splněny zákonné požadavky 
platné v České republice? Pohledem 
do statistiky zjistíme, že počet požá-
rů způsobených komíny na území 
Moravskoslezského kraje dosahuje 
neustále vysokých čísel. Každý 
majitel komína by měl dbát na to, 
aby příště nebyl započítán v této 
smutné statistice a to zabezpečením 
pravidelných revizí, kontrol a čištění 
spalinových cest.

Kdy se tedy revize, kontroly 
a čištění spalinových cest musí 
provádět a kdo je může provádět? 
Revize spalinové cesty se provádí: 
před jejím uvedením do provozu, 
při každé stavební úpravě komína, 
při změně druhu paliva připojené-
ho spotřebiče, před výměnou nebo 
novou instalací spotřebiče, po ko-
mínovém požáru, při vzniku trhlin 
ve spalinové cestě, popř. při pode-
zření na trhlinu ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může 
provádět držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví, který 
je zároveň revizním technikem komí-
nů, specialistou bezpečnosti práce 
– revizním technikem komínových 
systémů, nebo revizním technikem 
spalinových cest.

Kontrola spalinových cest 
Kontrolou spalinové cesty se rozu-
mí posouzení bezpečného umístění 
hořlavých stavebních konstrukcí, ma-
teriálů a předmětů, posouzení komí-
na, zejména z hlediska jeho požární 
bezpečnosti a provozuschopnosti, 
posouzení, zda je zajištěn volný 
a bezpečný přístup ke komínu, 
k jeho vymetacím, čistícím a kont-
rolním místům a posouzení zajištění 

požární bezpečnosti stavby, zvláště 
při prostupu spalinové cesty vodo-
rovnými a svislými stavebními kon-
strukcemi, půdním prostorem nebo 
střechou a vývodů spalin obvodovou 
stěnou. Kontrolu spalinové cesty 
provádí odborně způsobilá oso-
ba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví.

Čištění spalinových cest a spotře-
bičů paliv se rozumí čistící práce, zej-
ména se zaměřením na odstraňování 
pevných usazenin ve spalinové 
cestě a na lapači jisker a na vybírání 
pevných znečisťujících částí nahro-
maděných v neúčinné výšce komí-
nového průchodu nebo kondenzá-
tů ze spalinové cesty. Čištění 
spalinové cesty provádí odborně 
způsobilá osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví. Čištění spalinové cesty 
sloužící pro odtah spalin od spotře-
biče na pevná paliva o jmenovitém 
výkonu do 50 kW včetně je možné 
provádět svépomocí.

Vypalování komínů 
Vypalování komínů, tedy odstra-
ňování pevných usazenin spalin, zej-
ména dehtových, z průchodu komína 
jejich kontrolovaným spálením se smí 
provádět pouze tehdy, pokud není 
možné pevné usazeniny odstranit 
jiným způsobem a za předpokladu, 
že komín je odolný proti účinkům 
hoření. Komín může vypalovat pou-
ze odborně způsobilá osoba, kterou 
je držitel živnostenského oprávně-
ní v oboru kominictví nebo revizní 
technik komínů a to za pomoci další 
k tomu způsobilé osoby. Vypalování 
komína musí oznámit majitel stav-
by místně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje nejméně 
5 pracovních dnů před zahájením 
této činnosti. Provedení kontroly, 
čištění a revize spalinové cesty se 
dokladuje písemnou zprávou o této 
kontrole, čištění a revizi spalinové 
cesty. Tyto doklady doporučujeme 
uchovávat po dobu minimálně 3 let 

a jsou důležité nejen pro uplatně-
ní případných nároků vůči pojiš-
ťovnám. Závěrem bychom rádi při-
pomněli pár základních zásad při 
užívání tepelných spotřebičů. Vždy 
je nutné dodržovat návod výrobce 
ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat 
lze pouze takové palivo, pro které je 
konkrétní spotřebič určen. Při uží-
vání spotřebičů na tuhá paliva pou-
žívejte suché palivo, zabrání se tím 
nedokonalému spalování a vzniku 
nadměrných usazenin ve spalinové 
cestě. Samozřejmostí by mělo být 
dodržování bezpečné vzdálenosti 
od tepelných spotřebičů. Bez-
pečnou vzdálenost je nutné rovněž 
dodržovat při ukládání hořlavých 
látek u komínového tělesa např. při 
ukládání hořlavých látek na půdách. 
V tomto případě se obecně považu-
je za bezpečné umístění hořlavých 
látek ve vzdálenosti nejméně 1 m 
od vnějšího povrchu komínového 
tělesa. V případě vzniku požáru sazí 
v komíně jednejte v klidu, s rozvahou 
a bez paniky. Ihned volejte hasiče 
na tísňovou linku 150, případně 112. 
Požár v komíně nikdy nehaste vodou. 
Komín by mohl popraskat nebo by 
dokonce mohlo dojít k výbuchu. 
Do příjezdu hasičů je možné zkusit 
hasit plameny vhazováním suchého 
písku vymetacími dvířky nebo ze 
střechy do komína. Místo písku lze 
použít i hasicí přístroj sněhový nebo 
práškový. Pokud je to možné, omez-
te přístup vzduchu do komína (např. 
uzavřením vzduchové klapky u kotle, 
odstraněním kouřovodu a utěsně-
ním sopouchu třeba i starými mon-
térkami). Hasební práce však prová-
dějte pouze v případě, že nemůže 
dojít k ohrožení zdraví nebo života 
zasahující osoby.

Referent prevence Vladimír Dedek
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Topení tuhými palivy
Čím, v čem a jak topíme, to jsou tři základní způsoby, 
kterými můžeme ovlivnit, co vypouštíme ze svých komínů 
a co později dýcháme. Problematika se týká především 
dosud rozšířených klasických kotlů na tuhá paliva, kde 
obsluha těchto kotlů má výrazný vliv na jejich provoz. 
U veškerých ostatních zdrojů tepla (automatických, nebo 
na plynné či kapalné palivo) je spalovací proces řízen 
převážně automaticky tak, aby účinnost a tím i množství 
emisí byly pokud možno minimální.

Čím topíme
Černé a hnědé uhlí – typická tuhá paliva, která si s čis-
tým ovzduším spojuje asi málokdo. Více než u jiných paliv 
však právě u uhlí záleží na způsobu spalování, který může 
výrazně ovlivnit výsledné množství emisí. Vedle způsobu 
spalování ovlivňují „škodlivost“ uhlí také jeho kvalita-
tivní parametry (tj. např. výhřevnost, obsah síry, popela, 
apod.).

Druh uhlí
Výhřevnost 

(MJ/kg)
obsah popela 

v %
obsah 

síry v %
Hnědé (ořech, 
kostka) 

18 – 19 9,5 – 11,5 1 – 1,2

Černé (ořech, 
kostka)

30 6,5 0,65

Dřevo (kusové) – výhodou dřeva je především fakt, že 
se jedná o surovinu do značné míry obnovitelnou, která 
prakticky neobsahuje síru a emise SO2 které jsou u malých 
zdrojů obtížně řešitelné tak při jeho spalování nevznikají. 
U dřeva je však potřeba velmi dbát na jeho dostatečné 
vysušení. Platí, že špatně spálené mokré dřevo může 
být horší, než dobře spálené uhlí! Při spalování mokrého 
dřeva mohou vznikat i velmi nebezpečné emise, které si 
s tímto palivem obvykle nespojujeme, např. polycyklické 
aromatické uhlovodíky nebo dioxiny .

Další druhy biomasy (dřevní štěpky, brikety, pelety, 
apod.) – platí totéž co u kusového dřeva, ovšem s vý-
hodou, že tato paliva obsahují minimum vody (brikety, 
pelety) a v případě štěpky nebo pelet probíhá spalování 
zcela automaticky, tedy za téměř ideálních podmínek

Čím v kotli na tuhá paliva rozhodně netopit? 
 Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. 
Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a slou-
čeniny chlóru.

 Spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý 
styren.

 Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET lahví se 
do ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky.

 Chemicky ošetřené palety a dřevo z demolic, rozbitý 
nábytek, natřená nebo lakovaná prkna – při spalování se 

uvolňují dioxiny (až 500x více než při použití palivového 
dříví) a formaldehyd.

 Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů 
apod.) produkuje chlororganické látky a těžké kovy. Tyto 
obaly patří do kontejneru na plasty.

 Celobarevné letáky a časopisy obsahují v tiskařských 
barvách často velké množství těžkých kovů, které se 
uvolňují při spalování. Papír patří do tříděného odpadu 
nebo do sběrného dvora. Kousek novin použitý při rozdě-
lávání ohně neškodí, pálení stohů novin a časopisů však 
ano! Spalováním papíru navíc ničíme cennou surovinu.

 Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky 
(PAU) a další jedovaté látky.

 Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem 
nebezpečných a dráždivých látek, pokud je pálíme na za-
hradě, zvláště v mokrém stavu.

Typ kotle a jeho účinnost v %

Klasický uhelný kotel 70 – 80
Automatický uhelný kotel 90
Kamna na uhlí 50 – 55
Krbová kamna 60 – 80
Kotel na kusové dřevo 70 – 80
Zplyňovací kotel 85 – 90
Automatický peletový kotel 85 – 95
Plynový kotel nízkoteplotní Do 95
Plynový kotel kondenzační Normovaný stupeň využití 
102

Jak topíme:
Zde je důležité pamatovat především na provoz kotle 
v rozmezí blízkém jmenovitému výkonu. Problém souvi-
sí především s ručně plněnými kotli, kdy v případě nižší 
spotřeby tepla je potřeba topit buď nárazově, což přiná-
ší nevýhodu v potřebě neustálé obsluhy, nebo dochází 
k naložení kotle palivem a jeho „přidušení“ což má sice 
za následek požadovaný nižší okamžitý výkon a delší 
dobu hoření paliva, ale také nepřijatelnou produkci emi-
sí, mizernou účinnost a zanášení kotle i spalinových cest. 
Takový kotel pak produkuje i několikanásobné množství 
emisí oproti moderním automatickým kotlům, spalují-
cím totéž palivo. Řešením v takových případech může 
být akumulační nádrž, která umožňuje delší provoz kotle 
na jeho jmenovitý výkon a uložení vzniklé tepelné energie 
„do zásoby“.
Se správným způsobem provozování kotle úzce souvisí 
také stav komína a spalinových cest. Zanesený, nebo jinak 
poškozený komín nejen, že zhoršuje účinnost kotle, ale 
může představovat i vážné bezpečnostní riziko (možnost 
požáru, otravy zplodinami apod.).

referent prevence Vladimír Dedek
zdroj: Problematika lokálních topenišť v MSK
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Vesnické sportovní hry 2017
Po letní přestávce Vesnické sportovní 
hry měly na pořadu poslední čtyři 
disciplíny. Lukostřelba a požární útok 
už proběhly, cyklistika bude 7. říj-
na v Plesné a celou soutěž ukončí 
turnaj v sálové kopané 11. listopadu 
v Polance.

Plesná se díky výborným výsledkům 
v lukostřelbě a hlavně požárnímu 
útoku dostala opět „na bednu“, 
celkově je třetí a máme velkou šan-
ci medailové umístění udržet při 
dobrém umístění v závěrečných dvou 
disciplínách.

Sedmou soutěží byla lukostřelba 
oproti minulým ročníkům zatraktivně-
ná o prvek lovu. V krásném prostředí 
Rybářské bašty ve Velké Polomi se le-
tos střílelo kromě pěti střel do terče 
na 15 metrů také na pět figur zvířat 
v lesním terénu. Terči byli dva kanci 
na 10 metrů, kachna a králík na 5–7 
metrů a vrcholem byl srnec na 20 
metrů. Cílem bylo zasáhnout zvíře 
kdekoliv za 5 bodů, ale zásah na ko-
moru byl oceněn 10 body a těsně ve-
dle ještě 8 body.

Výsledek zamíchal celkovým pořa-
dím VSH, vítězné Krásné Pole se 
vyhouplo i na celkové první místo. 
V soutěži jednotlivců vyhrál Martin 
Konečný (Horní Lhota) s nástřelem 
136 bodů. Plesná ve složení Libor Hr-

dina (10. místo – 82 bodů), Petr Košař 
(15. – 73b.), Michal Baier (16. – 73b.) 
a Petr Langa (29. – 45b.) vybojova-
la těsně krásné čtvrté místo z devíti 
obcí, nestartoval Jistebník.

Výsledky  sedmé soutěže 
v lukostřelbě:
1. Krásné Pole ................................ 82
2. Velká Polom ............................... 73
3. Dolní Lhota ................................. 56
4. Plesná ......................................... 55
5. Horní Lhota ............................... 54
6. Zbyslavice ................................. 53
7. Polanka n. O. .............................. 43
8. Klimkovice ............................... 22
9. Olbramice ................................. 21

Osmou soutěží byl poprvé požární 
útok, který ve svém areálu uspořá-
dali hasiči z Dolní Lhoty. Účastnilo se 
šest obcí, nestartovaly Horní Lhota, 
Jistebník, Velká Polom a Zbyslavice. 
Soutěž byla dramatická, v prvním 
kole měla nejrychlejší čas Plesná, 
ve druhém kole ji o dvě desetinky 
předstihlo Krásné Pole a Plesná jako 
poslední soutěžící v celé soutěži 
mohla vítězství opět strhnout na svou 
stranu, ale chyba zapojení hadice 
do čerpadla jí neumožnila druhé 
kolo dokončit. Plesná, ve složení Petr 
Bajger, Petr Dubovský, Jan Jeřábek, 
Jakub Košař, Dalibor Kratochvíl, Mi-
loslav Sobek, Pavel Tvrdý a náhradni-

ce Zuzana Bajgerová, tak vybojovala 
vynikající druhé místo. Smolařem 
soutěže se staly Klimkovice bez jedi-
ného platného pokusu.

Výsledky  osmé  soutěže 
v požárním útoku:
1. Krásné Pole
2. Plesná
3. Dolní Lhota
4. Polanka n.O.
5. Olbramice
Klimkovice (diskvalifikace)

Celkové  výsledky  VSH 
po osmi disciplínách (bez 
odečtu  dvou  nejhorších 
výsledků):
1. Krásné Pole ............................ 64 b.
2. Polanka n. O. ........................... 56 b.
3. Plesná ..................................... 50 b.
4. Klimkovice .............................. 48 b.
5. Dolní Lhota ............................ 47 b.
6. Horní Lhota ............................ 43 b.
7. Velká Polom ............................ 42 b.
8. Olbramice .............................. 34 b.
9. Zbyslavice .............................. 25 b. 
10. Jistebník ............................... 10 b.

Po odečtu dvou nejhorších výsledků 
je tabulka velmi vyrovnaná, takže zá-
věr VSH bude ještě velmi napínavý 
a Plesná má šanci i na druhé místo 
v soutěži.

Celková tabulka po ode-
čtu  dvou  nejhorších  vý-
sledků:
1. Krásné Pole ............................ 54 b.
2. Polanka n. O. .......................... 46 b.
3. Klimkovice .............................. 45 b.
4. Dolní Lhota ............................ 44 b.
5. Plesná .................................... 44 b.
6. Horní Lhota ............................ 41 b.
7. Velká Polom ........................... 40 b.
8. Olbramice ............................. 31 b.
9. Zbyslavice ............................. 24 b.
10. Jistebník .............................. 14 b.       

Vladimír Mach Hasiči Plesné se připravují na soutěž
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VÍTE, ŽE

VYVEZEME SEPTIK?
VYČISTÍME KANALIZACI?
ZHOTOVÍME PROJEKT?

ZPRACUJEME ROZBOR VODY?
VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU 
A KANALIZACI?

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
zákaznická linka: 848 100 700      e-mail: info@ovak.cz      www.ovak.cz

Již je tomu letos 230 let, co byla 
dokončena výstavba našeho farního 
kostela a následně byl také vysvěcen. 
Tato dnes již historická skutečnost jis-
tě stojí za malou zmínku.

Kostel nechal postavit za vydatné po-
moci věřících hrabě Wengerski. Zá-
kladní kámen byl položen 23. 6. 1783. 
Stavbu provedl zkušený zednický 
mistr Václav Měkýš z Moravské Os-
travy spolu s tesařským mistrem 
Janem Peštou z Klimkovic. Vysvě-
cen byl třetí neděli v říjnu roku 1787 
bíloveckým děkanem, Důstojným 
panem Danielem Friedlem. Kostel je 
zbudován ve stylu baroka, chrámová 
loď o vnitřní šířce 12 metrů a délce 
20 metrů je zaklenutá do technicky 
náročných pásů, které ji rozdělují 
na tři pole. Budova je prosvětlena 
vitrážovými okny, původně z čirého 
skla, po válce byla tato vyměně-
na za vitrážová okna s vyobrazením 
světců. Tyto byly v letech 1995–1996 
znovu opraveny a na dalších třech 
oknech byly nově zhotoveny motivy 
a to sv. Vojtěcha,  sv. Anežky České 
a sv. Jakuba staršího na průčelí koste-
la. Co se týče vybavení kostela toto 
bylo pořizováno průběžně. Nutno 
říci, že vše má svou popsanou his-
torii. Ať se jedná o oltáře, lustry, so-
chy, lavice , varhany, obrazy a další.  
Přiblížit tuto bohatou historii v tom-
to krátkém článku by nebylo v jeho 
možnostech. Snad jen o zvonech si 

Jak bude probíhat připomínka tohoto výročí.

dovolím více pohovořit, neboť zvo-
ny jsou vzácná věc, oznamují svému 
okolí, stejně jako dříve, tak i dnes, že 
život lidí plyne s jejich každodenními 
starostmi i radostmi. Ve věži koste-
la, vysoké 32 mety, jsou umístěny 3 
zvony. Po dostavění kostela v r. 1787 
tam byly přeneseny zvony ze starého 
kostela, později však byly přelity 
a  další zvon, nazvaný svatý Jakub, 
byl pořízen z prodeje dřeva ze zbou-
raného starého kostela a darů věří-
cích. Třetí zvon daroval farář Ječmí-
nek v r. 1877. V době první světové 
války byly všechny zvony rekvírovány, 
později v roce 1922 byly ze sbírky 
farníků pořízeny další 3 zvony – sv. Ja-
kub (385 kg ), P. Maria (355 kg) a sv. 
Cyril a Metod (156 kg). 14. 2. 1942 
byly pro válečné účely opět sejmuty 
všechny tři zvony, zůstal jen umírá-
ček. Z Vítkovických železáren se pak 
podařilo ještě v témže roce zakoupit 
ocelový zvon o váze 942 kg. Tento 
zvon byl opět pojmenován sv. Jakub 
a jeho „hlas“ slyšíme každodenně 
i v dnešní době. Dalším současným 

zvonem je P. Maria (150 kg) a umírá-
ček (40 kg), který nám vždy ozna-
muje, že další náš spoluobčan odešel 
z tohoto světa na „pravdu Boží“.

Kostel byl v minulosti několikrát 
stavebně upravován, ve druhé svět. 
válce při přechodu fronty byl značně 
poničen, granátem byly úplně zni-
čené varhany, okna, střešní kry-
tina byla několikrát měněna, po-
slední velká oprava byla provedena 
v r. 1999 a od té doby je kostel a jeho 
okolí v podobě, jakou známe. Pro 
svou architektonickou výjimečnost 
je kostel spolu s kapličkami okolo 
a ohradní zdí zařazen mezi regis-
trované kulturní památky.

Nechť tento náš farní kostel ještě 
dlouho slouží svému poslání, tj. ke cti 
a slávě Boží a pro potěšení duší věří-
cích ale i těch, kteří se v něm jen tak 
na chvíli zastaví.

Sepsal u příležitosti 230 let od vy-
svěcení

Jan Bochňák

Výše uvedené výročí si připomene-
me o třetí neděli v říjnu tj. 15. 10. t.r. 
v 9.00 slavnostní mší sv. Hlavním ce-
lebrantem bude P. Mgr. Pavel Pacner 
– mikulovský probošt. Po této mši sv. 
jsou všichni přítomní zváni na „farní 
kafe“ do místní fary. V 15.00 hod. se 

uskuteční v kostele varhanní koncert, 
a po něm bude pro zájemce uspořá-
daná komentovaná prohlídka vnitřní-
ho prostoru kostela a také zvonů ve  
věži.

Těšíme se na Vaši účast.
Farnost Plesenská

Připomínka 230 let vysvěcení našeho plesenského kostela
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