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Informační zpravodaj městského obvodu Plesná

Z obsahu:

O Májové Plesné

Těšíme se na prázdniny

Vesnické sportovní hry 
2019

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO 
ČÍSLA 5. ZÁŘÍ 2019

Slovo starosty
Vážení občané, 

další tři měsíce máme za sebou a je 
tady opět PLESO. Na některé věci 
je to spousta času, ale na některé 
skoro žádný. Nerad bych se opa-
koval a opět Vás informoval o stále 
stejných záležitostech, které se řeší. 
V příštím PLESE v září Vám sdělím, 
jak vše pokračuje a co je nového. 
Ale hlavně bych rád touto cestu 
poděkoval všem, kdo se podíleli ja-
kýmkoliv způsobem na již 22. ročníku 
úspěšné Májové Plesné. Nesmím za-
pomenout na sponzory, kteří ať už 
finanční částkou nebo darem přispěli 

na Májovou Plesnou, i na samotné 
občany.

Přeji Vám krásné prožití letních dnů.

starosta Pavel Hrbáč

Májová Plesná 2019
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Místostarosta informuje
V poslední době jsme v naší obci za-
znamenali nové metody tzv. novodo-
bých šmejdů, kteří kontaktují nejprve 
telefonicky občany, zejména senio-
ry, s cílem si s nimi v jejich bydlišti 
smluvit schůzku. Tvrdí, že jsou např. 
z ČEZ apod. a že jim zbytek vysvět-
lí osobně. Při následném osobním 
jednání, když je senior pozve do své-
ho bydliště, se ho snaží přemluvit ke 
změně dodavatele energií. Zároveň 
i podepsat nové, ne příliš výhodné 
smlouvy se sankcemi při odstoupení. 
Proto našim občanům doporučuje-
me případnou novou smlouvu řádně 
prostudovat před jejím podpisem, 
přibrat na toto jednání své dospělé 
děti, vnuky, známé apod. 

Myslivci
informují

Červen je mimo jiné měsíc 
myslivosti a ochrany přírody.  
Ve volné přírodě jsou již přírůstky 
mladé zvěře (srnčata, zajíčci, kače-
ny,  bažanti, koroptve a křepelky). 
Proto myslivci žádají spoluob-
čany, aby celoročně v honitbě 
nenechávali volně pobíhat své  
psy a nebyli tam někdy zbytečně 
hluční. 

  S úctou Myslivci
MS Děhylov 

Postup při vyřizování žádosti o vydání územního 
souhlasu pro stavbu kanalizační přípojky, která bude 

ve vlastnictví majitele připojované nemovitosti
Než dojde k samotné realizaci kana-
lizační přípojky, je nutno nejprve vy-
pracovat projektovou dokumentaci 
dle platných právních úprav (projek-
tant musí mít pro projektování pa-
třičné oprávnění) a zajistit vyjádření 
všech správců sítí v místě napojení 
kanalizační přípojky na kanalizační 
řád.

Pokud je kanalizační přípojka navr-
žena na pozemku ve vlastnictví 
městského obvodu Plesná nebo ji-
ného vlastníka (např. fyzické osoby) 
je nutný souhlas vlastníka pozemku 
s umístěním kanalizační přípojky, 
souhlas s realizací kanalizační pří-
pojky na tomto pozemku a v případě 
městského obvodu Plesná i smlouva 
o smlouvě budoucí o zřízení služeb-
nosti. 

Vypracovaná projektová dokumenta-
ce se poté musí projednat se správ-
ci sítí, kteří v místě napojení spravují 
své sítě, zejména se správcem kana-

Nejlépe pak dotyčné vůbec nezvat 
do svého bydliště. Tím, že si tzv. 
šmejdi schůzku s občanem domluví 
přes telefon, už se nejedná o podo-
mní prodej, který je u nás zakázán. 
Věc je již oznámena i na Městskou 
policii Ostrava. Dokazování praktik 
jednání těchto lidí bývá složité, jelikož 
se tito následně ohánějí skutečností, 
že občan se schůzkou v jeho bydlišti 
souhlasil a pozval je.
Dále opět připomínáme, že na území 
naší obce jsou některé neudržované 
a zaplevelené pozemky. Dovolujeme 
si upozornit vlastníky těchto pozem-
ků na povinnost sekání trávy a pleve-
le. Doporučujeme první pokosení 
provést do 30. 6. 2019.

A závěrem ještě chceme požádat 
naše občany, kteří  letos neuhradili 
poplatek za psy,aby tak učinili na úřa-
dě MOb Plesná nejlépe v úřední dny 
PO a ST od 08.00 hod. do 17.00 hod.

 

Roman Rajský, místostarosta

lizační sítě tj. Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s.

Zároveň se projektová dokumentace 
projedná v rámci tzv. koordinované-
ho stanoviska, k jehož vydání je 
příslušný Magistrát města Ostravy, 
Útvar hlavního architekta a stavební-
ho řádu. Připomínky a stanoviska 
dotčených správců sítí a Magis-
trátu města Ostravy se zapracují 
do projektové dokumentace pro vy-
dání územního souhlasu pro stavbu 
kanalizační přípojky.

Žádost o územní souhlas se všemi zá-
konnými náležitosti, ke kterým patří 
i všechna výše uvedena vyjádření 
a stanoviska se spolu s projektovou 
dokumentací (ve trojím vyhotovení) 
předkládají příslušnému stavebnímu 
úřadu, kterým je pro Mob Plesná, 
ÚMOb Poruba, Klimkovická 55, Os-
trava – Poruba. 

Podklady pro vydání územního 
souhlasu si vyřizuje každý vlastník 

nemovitosti sám, případně může 
někoho k vyřízení pověřit na základě 
plné moci. 

V případě potřeby je možné po-
skytnout kontakty na zodpovědné 
projektanty.
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Informační tabule Městské policie Ostrava

Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA bude probíhat

11.7.2019 a 12.7.2019 v čase od 08.00 do 16.00 hodin
Dětské dopravní hřiště, Orebitská, Ostrava - Přívoz

15.7.2019 a 16.7.2019 v čase od 07.00 do 15.00 hodin
na služebně Městské policie Ostrava, Úsek prevence a propagace, 

Výškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh
Pouze na základě telefonického objednání: 720 735 110

K registraci je potřeba mít u sebe jízdní kolo, kompenzační pomůcku, občanský průkaz, vhodný je i doklad o nabytí 
kola (faktura, účtenka, kupní smlouva apod.). V případě, že takový doklad zájemce nemá k dispozici, sepíše na místě 
registrace čestné prohlášení o nabytí kola. 

Syntetickou DNA NELZE ZNAČIT ZA DEŠTIVÉHO POČASÍ A PŘI TEPLOTÁCH POD 10°C. Nelze rovněž označit 
mokré jízdní kolo a při jízdě mokrým terénem může dojít ke znehodnocení čerstvě provedeného označení. Zaevi-
dované jízdní kolo, kompenzační pomůcka bude v databázi Městské policie Ostrava.  

Značení je prováděno bezplatně.

Více informací: http://mpostrava.cz/caste-dotazy/evidence-a-znaceni-kol

Financováno z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR.

Věděli jste, že městská policie v 
rámci prevence kriminality a infor-
movanosti občanů provozuje v Ost-
rava aktuálně 18 informačních tabulí? 
Více o tom, kde je můžete nalézt a co 
se v nich dočtete, najdete v následu-
jícím článku.

Vůbec první informační tabule měst-
ské policie se v Ostravě objevily 
v nejlidnatějším městském obvodu 
Ostrava-Jih. Psal se listopad roku 
2012. Šlo o celkem 5 tabulí. Počet se 
následně postupně rozšiřoval až na 
nynějších osmnáct.  

Cílem projektu je dostupnost infor-
mací touto osvědčenou formou 
především občanům, kteří nemají 
přístup k internetu a sociálním sítím. 
Právě to bylo jedním z kritérií, pod-
le kterého byly vybrány lokality pro 
umístění informačních tabulí.

Záměrem je dostatečná infor-
movanost široké veřejnosti o chys-
taných preventivních projektech 
městské policie, programech a akcích 
v příslušných městských obvodech.

Prostřednictvím informačních tabulí 
občany informujeme o možnostech 
zajištění vlastní bezpečnosti. Získají 

zde kontakty na jednotlivá pracoviště 
městské policie, tísňové linky, krizová 
a intervenční centra i azylová zařízení. 

Tyto tabule se pravidelně aktualizují 
na základě nových informací o při-
pravovaných akcích. 

SEZNAM INFORMAČNÍCH TABULÍ:
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
Hulváky – ul. 28. Října – Hulvácký kopec (u zast. MHD)
Mariánské Hory – ul. Přemyslovců (ÚMOb)
Městský obvod Moravská Ostrava – Přívoz
Přívoz - Sad B. Němcové (u zast. MHD)
Městský obvod Ostrava – Jih
Hrabůvka – ul. Dr. Martínka, před Poliklinikou
Výškovice – ul. Lumírova, před střediskem Terapeut
Zábřeh – dům s pečovatelskou službou ul. Horymírova (uvnitř domu)
Zábřeh – nám. Gen. Svobody (uprostřed)
Zábřeh – nám. SNP (uprostřed)
Městský obvod Poruba
Poruba - ul. 17. Listopadu (u Duhy)
Poruba - Nezvalovo náměstí
Městský obvod Radvanice a Bartovice
Bartovice – plavecký bazén U Ještěrky
Radvanice – ul. Těšínská – ÚMOb
Městský obvod Slezská Ostrava
Hrušov – ul. Na Liščině
Kunčičky – ul. Pstruží
Městský obvod Svinov
Svinov – ul. Bílovecká (ÚMOb)
Svinov – ul. E. Rošického
Městský obvod Vítkovice
Vítkovice – Mírové náměstí (u nemocnice)
Vítkovice – Náměstí Jiřího z Poděbrad (u pošty)
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KOLEKTIV DOMU 
DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PLESNÁ VÁM PŘEJE 
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
LETNÍCH PRÁZDNIN 
A NA NABÍDKU KROUŽKŮ NA 
DALŠÍ ROK SE MŮŽETE TĚŠIT 
OD ZÁŘÍ 2019

KOLEKTIV DDM PLESNÁ

22. ročník Májové Plesné 30.4. a 1.5. 2019
První den proběhlo tradiční stavění 
májky a spálení čarodějnice, poté 
soutěže pro děti a opékání párků. 
Na pódiu v podvečer vystoupily sku-
piny Standa Hranický memory a Rock 
& Roll Band Marcela Woodmana.

Druhý den dopoledne vyšly 
krojované průvody obcí do tří smě-
rů. V hlavním folklorním programu 
vystoupily tyto soubory: Lašský sou-
bor písní a tanců Ondřejnica, folk-
lórní soubor Olšava, folklórní sou-
bor Slezan a soubor řeckých lidových 
tanců Antigoni, který do programu 
zahrnul i vystoupení svého dětského 
souboru. Večerní program byl zakon-
čen vystoupením Františka Nedvěda 
a skupiny Tie Break.

Proběhla rovněž také soutěž „Guláš-
fest“. V hlavním hodnocení odborné 

poroty vyhrál tým Spolku důchodců 
Plesná, před stříbrným týmem Marti-
na Klose a bronzovým týmem Petra 

Synka. Soutěž „diváků – strávníků“ 
vyhrál tým Martina Klose.

Za kulturní komisi Jan Kotala

BOHOSLUŽBY
BĚHEM POUTI 
SV. JAKUBA STARŠÍHO

NEDĚLE 28. ČERVENCE 2019
V 8:00 A 10.30 HODIN
POŽEHNÁNÍ VE 14.30 HODIN
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Těšíme se na prázdniny

Zase to nějak rychle uteklo, sotva 
jsme se po zimě rozkoukali, už je tu 
léto. Čas ubíhá, je naplněn prací i zá-
bavou a většinou je práce zároveň 
zábava, takže to pak letí.

Na krásné jarní dny jsme se letos na-
čekali, těšili jsme se na sluníčko, to 
si ale dalo načas. Když konečně za-
čalo skutečné jaro, začali jsme chodit 
do přírody a poznávat svět kolem 
nás. Vidět skutečný život v přírodě, 
pozorovat broučky, květiny a stromy 
rozvíjí vnímání a pohled na svět roz-
hodně víc než povídání s neživými 
obrázky.

Abychom si doma jarní náladu vytvo-
řili, mohly si děti společně s rodiči vy-
robit jarní dekoraci. Všem se tvoření 
moc líbilo.

Společně s rodiči jsme oslavili Den 
matek, napřed se předvedli ti nej-
menší a po nich se představili před-
školáci. Jako téma jsme letos zvolili 
„Jaro, léto, podzim zima, to je celý 
rok“. Děti ukázaly, co se za školní rok 
naučily a odměnou jim byl mohutný 
potlesk ze strany rodičů.

Děti, které se přihlásily do kurzu 
plavání, opět překvapily svou ne-
bojácností a skákáním do vody, po-
tápěním nebo dokonce zachraňování 
po pádu do vody zvládly naprosto 
skvěle.

Den dětí jsme oslavili cestou za pokla-
dem. Děti hledaly v lese barevné fá-
borky, plnily úkoly a nakonec našly 
poklad – něco malého na památku 
a něco sladkého.

Poslední akcí v tomto školním roce 
bude pasování dětí na školáky. Letos 
jich odchází do školy opravdu dost, 
sedmnáct dětí se rozloučí se svými 
mladšími kamarády a po prázdni-
nách nastoupí do školy. Po slavnosti 
bude tradiční opékání párků a no-
cování předškoláků ve školce.

Přejeme všem krásné léto plné po-
hody a pěkných zážitků. Děkujeme 
rodičům za spolupráci a těšíme se 
na všechny v příštím školním roce.

Za MŠ Ostrava-Plesná 
Kateřina Čepková

Úspěšně také probíhaly všechny 
kroužky, děti pracovaly s chutí a urči-
tě budeme v těchto aktivitách pokra-
čovat i příští školní rok.

Děti z výtvarného kroužku pod ve-
dením paní učitelky Mgr. Kataríny 
Pivovarové, se zúčastnily výtvarné 
soutěže: “Život v hlubinách“, kte-
rou posléze také vyhrály a byly si 
společně vyzvednou hodnotné ceny. 

Letošní výlet byl naplánován na zá-
mek Kunín, kde byl pro děti připra-
ven bohatý program. Mohli jsme si 
vyzkoušet divadelní kostýmy a mas-
ky, prohlédnout si různé druhy 
loutek, následovala prohlídka zá-
meckých komnat a divadelní před-
stavení „O Palečkovi“. Na závěr byl 
pro všechny připraven opečený pá-
rek a příjemné posezení v zámeckém 
parku.
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Aktuality z knihovny
Blíží se prázdniny, a proto Vás chce-
me informovat o provozních hodi-
nách plesenské knihovny. Vzhledem 
k tomu, že působíme v objektu místní 
mateřské školy, sladíme oba provozy. 
O letních prázdninách bude knihovna 
otevřena ve středy 3. a 10. července 

a to tradičně od 8.00 do 11.30 a od-
poledne od 12.30 do 17.00 hodin. 
Po zbytek prázdnin bude knihovna 
uzavřena. 

Spolupráce s MŠ je na výborné 
úrovni, ale stále se potýkáme s ne-
dostatečnou návštěvností dospělých 

čtenářů. Proto zvažujeme od září 
úpravu půjčovní doby knihov-
ny i změnu půjčovního dne. Vaše 
podněty rádi získáme na e-mailu 
podeste@kmo.cz.

Všem svým čtenářům přejeme 
pěkné léto.

Připojte se k ostravské Fajne rodině

O tom, že Ostrava nastartovala „ro-
dinnou politiku“ pod značkou fajna 
rodina jsme již psali. Podívejme se 
nyní, jak se můžete zapojit, kde se 
dozvíte více informací, co obsahuje 
koncepce rodinné politiky a co 
konkrétně to přinese.

Nejjednodušší volbou je prozkoumat 
nový prorodinný web www.fajnarodi-
na.cz – na jednom místě zde nalezne-
te řadu užitečných informací a nejen 
to. Rodiče určitě ocení přehled bez-
pečných dětských hřišť otevřených 
veřejnosti, nabídku volnočasových 
aktivit, kroužků, letních táborů, či 
rodinných a mateřských center. Ne-
chybí odkazy na důležité kontakty. 
Pravidelně budou přibývat články 

na aktuální témata z pohledu rodi-
ny. V tomto měsíci například o vý-
hodách manželství. Část „rodinná 
politika“ je zaměřena na odbornější 
veřejnost – naleznete zde důležité 
dokumenty, jako koncepce rodinné 
politiky a akční plán, ale například 
i informace o tom, jak a kde lze žádat 
o dotace na podporu prorodinných 
aktivit. 

Chcete-li se inspirovat nápady, kam 
s dětmi v Ostravě a okolí, jste také 
na správném místě. Z webu se totiž 
lze jednoduše dostat na faceboo-
kové stránky @fajnarodina, které 
vás zajímavými tipy na výlety a ak-
tuální akce zásobí prakticky kdyko-
liv. Stačí se připojit!  Každý den pro 

vás aktualizujeme kalendář událostí, 
pokud si tedy nevyberete na hlavní 
stránce, podívejte se tam. Budeme 
rádi, pokud i vy sami připojíte odkaz 
na nějakou akci, nebo výlet s dopo-
ručením pro ostatní. Na webu i fa-
cebooku s námi také můžete komu-
nikovat o tom, co se vám v Ostravě 
líbí, co vám naopak schází, případně 
podněty na zlepšení vašeho rodinné-
ho života v Ostravě. 

Osobně se můžeme setkat 
na festivalech a akcích zaměřených 
na rodinu. Říkejte nám o svých po-
třebách – pomůžete tak určit směr, 
kterým se bude podpora rodin v Os-
travě ubírat. Sledujte www.fajnarodi-
na.cz nebo facebook, dozvíte se více! 
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Hasiči oživili vesnici…
V sobotu 22. 6. 2019 jsme ráno pořádali hasičskou soutěž mladých hasičů 
a odpoledne soutěž mužů a žen,,O putovní pohár memoriál Jaroslava An-
toše“, a to už 18. ročník s těmito výsledky:

Jelikož družstev bylo o trochu méně, udělali jsme to dvojkolově, kdo chtěl tak 
si zasoutěžil dvakrát o sud piva 30

1. Kolo – put. pohár 2. Kolo – pivo

Plesná 18,21 Pustkovec 17,63 

Svinov ženy N Plesná 16,35

Pustkovec 28,87 Svinov ženy 19,13

Vrbice N Třebovice 17,63

Muglinov ženy N Děhylov N

Třebovice N Muglinov ženy N

Děhylov 16,03

Putovní pohár si odvezlo družstvo mužů ze sousední vesnice Děhylov a sud 
piva zůstal doma. 

Ráno v 9 hodin byla soutěž mladších a starších hasičů,, Ostravská liga“, kde se 
zúčastnilo 10 mladších a 10 starších družstev z okresu Ostrava.

Naše mladší družstvo soutěžilo ve štafetě pož. dvojic a v požárním útoku kde 
se celkově umístili na pěkném 10 místě. Byli nejmladším družstvem, jelikož 
polovina děti bylo ve věku přípravky od 5 let. Všechny disciplíny s radostí 
a námahou dokončili až do konce. Naše starší družstvo nesoutěžilo. 

Výhry si odvezla tato družstva: 

Mladší: 1. Krásné Pole
 2. Dolní Lhota
 3. Muglinov
 Celkem bylo 10 družstev

Starší : 1. Michálkovice
 2. Dolní Lhota
 3. Hrabová
 Celkem bylo 10 družstev

Počasí nám přálo, všem se tady líbilo, 
spokojeni byli soutěžící i diváci. 

V měsíci srpnu chystáme soutěže ve-
teránů a noční soutěž mužů a žen. 
Tímto bychom Vás chtěli pozvat. 
Bližší info bude vyhlášeno v místním 
rozhlase a ve vývěsních skříňkách.

 Za SDH Jana Benková 
jednatel sboru

Sběr šrotu
Vážení spoluobčané,

v rámci podzimního úklidu prove-
de Sbor dobrovolných hasičů 
v Plesné v sobotu 5. října 2019 v do-
poledních hodinách sběr kovového 
šrotu po celé naší vesnici.

Hasiči prosí spoluobčany, kteří ten-
to nepotřebný železný šrot mají, 
aby jej připravili v daný termín před 
svá obydlí.

 Předem děkuji hasiči z Plesné
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Pan Armstrong kornet naladil, 
aby léto pozdravil.

Budiž pozdraveno, léto!

Borůvkový vrch:

Až přijde čas lehkých blůzek,

až přijde léto sladkých slůvek,

ten vrch ti bude zpívat blues

a ty budeš celá od borůvek.

Léto je naděje, že potkáme nebo za-
žijeme něco nového. Léto je příslib, 
že vyjdeme vstříc něčemu novému, 
krásnému a nepoznanému. Někteří 
se rozjedou k moři, mnohým z nás 
stačí vlastní ostrov naděje s po-
hárkem vína a noční oblohou. Niko-
mu nepovíme, co o nás víno ví. Až 
padne z nebe hvězda tenká jako plí-
šek a voda v jezu bude stříbrná.

Milí čtenáři,
jaro je jako vždy u nás v Plesné vel-
mi hektické. I letos bylo ve znamení 
příprav na velké folklorní slavnosti, 
které se konají pravidelně ve dnech 
30. dubna a 1. května. 30. dubna byl 
postaven máj. Jako vždy velmi vy-
soký a krásný. Následně děti spálily 
čarodějnici. To hlavní však nastalo 
1. máje. Počasí se umoudřilo a tak se 
podařilo vše, co se dlouhodobě při-
pravovalo.

Členové KD se podíleli jako vždy. Se-
stavili soutěžní tým na vaření guláše 
ve složení:

• manželé  Marie a Antonín Bajge-
rovi, Zdeněk Antoš a Věra Hromi-
cová.
Snažili se obhájit vítězství z loňského 
roku, což se i letos podařilo. 

Do kuchyně na přípravu občerstvení 
pro hosty a účinkující nastoupili:

• Jana Máchová, manželé Jana 
a Ludovít Pappovi, Milena Kotalová 
a Marie Antošová

Tradičně KD vaří také nesoutěžní 
guláš, který měl obrovský úspěch 
a všem velmi chutnal.

Gulášek vařili: Jaroslava Tvrdá, 
Vlasta Laňková, manželé Bajgerovi 
a manželé Antošovi.

Prodávali pak: Jaroslava Tvrdá, Vlasta 
Laňková a Jan Hromica.

Pro KD bylo potěšující, že se akce 
zúčastnil i pan ředitel hypermarketu 
Globus Martin Válek se svou rodinou, 
neboť GLOBUS je naším významným 
sponzorem, takže jsme na místě 
mohli poděkovat za přízeň.

O foto se tentokrát podělili pan Lu-
dovít Papp a Radim Chyla.

Slavnosti Májové Plesné jsou úspěšně 
za námi, ale nebyly jediné, kterým 
jsme věnovali pozornost. 

Vlastní akcí KD byl turnaj v bowlingu, 
který byl odvetným střetnutím s „mi-
stry“ v bowlingu. 

Byli to naši přátelé z KD v Martinově. 
Významné bylo to, že se aktivně zú-
častnili i starostové – pan Pavel Hrbáč 
a paní Jolana Kavalková. Vládla velmi 
přátelská a veselá atmosféra, kte-
rou jsme oboustranně hodnotili jako 
velmi úspěšnou akci, kterou bude-
me tradičně opakovat v podzimních 
a jarních měsících.

Dne 23. května se smažila vajíčka 
na Žižkově. Byl dán k dispozici sou-
dek piva, který jsme vyhráli na Má-
jové Plesné. O zábavu se postarali 
všichni, kteří umí vyprávět anekdoty, 
zvláště pak pan Rudolf Vaněk a Jiří 
Švidrnoch.

Dne 6. června se sešli členové na po-
sezení „U Barunky“. Sešli se, aby 
si sousedsky popovídali a probrali 
všechny své starosti i radosti.

KD pořádá zájezdy. Tolik diskutované 
mezi členy výboru. Jednodenní – 
dvoudenní – třídenní? Pro letošní 
rok byly naplánovány jednodenní 
zájezdy. Jak vyhovět všem? Existuje 
přísloví, že není na světě ten, aby 
se zavděčil lidem všem. Snad byli 
spokojeni ti, kteří se vydali do Luha-
čovic a Vizovic. Zájezd připravil velmi 
zodpovědně pan Jaromír Mechl se 
svou ženou Erikou. Počasí bylo nád-
herné. Přišel si na své ten, kdo má rád 
exkurze – ruční výroba skla, likérka 
s degustací, 24 pokojů v zámku 
Vizovice ve stylu od baroka, rokoka, 
přes empír po klasicismus.

Za KD v Plesné vám všem přeji, abys-
te měli krásné léto bez ohledu na po-
časí. Abyste nedělili svůj čas na roční 
doby, ale vsadili na dny, kdy si udě-
láte oázu pohody. Pro toho, kdo má 
rád dálky, doporučuji putování  letní 
noční oblohou s ochutnávkou vesmí-
ru a jeho nekonečna.  

  Za KD v Plesné Mgr. Pavla Bublová
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ZE ŽIVOTA OBČANŮ PLESNÉ

Málokdo ví, že kromě dobře fungují-
cího „Klubu důchodců“ se pravidelně 
scházejí ještě jiní senioři a to v „Klu-
bu penzistů při pustkovecké restau-
raci “. Tato společnost penzistů se 
pravidelně schází už asi šestým rokem 
a po uzavření plesenských hospůdek 
byla nucena se přesunout do zmíně-
né pustkovecké restaurace. Tam se 
pravidelně scházejí na „pokec“ a pro-
bírají veškeré dění v obci, ale i mimo 

ni. Témata jsou různá, někdy je to 
„rychlost“ výstavby místní kanaliza-
ce, jindy problematika využití prostor 
bývalého koupaliště, nebo taky ne-
bezpečí pro chodce a děti na někte-
rých místech díky rychle jedoucím 
řidičům. Dále probíráme a sezna-
mujeme se s kulturními akcemi v obci 
a účastí na nich, hlavně hasičských, 
protože je nás hodně vysloužilých 
požárníků. Ale rovněž tématem bylo, 

a je dostavba „Prodloužené Rudné“, 
protože tato problematika se nás týká 
v rámci snížení dopravní zátěže okolo 
hypermarketu. Čili naše diskuze jsou 
různorodé a mnohdy velice inspiru-
jící. Kromě těchto pravidelných tý-
denních setkání se několikrát do roka 
scházíme i se svými manželkami, 
a to už za účasti i několika desítek 
účastníků. Tam si společně s harmo-
nikou zazpíváme, vychutnáme dobré 
pivo a dobře se i najíme. Pak dojde 
na soutěže, třeba ve zpěvu dvo-
jic do mikrofonu čili „Caruso-šou“ 
a nakonec vždy je každý zvědav, co 
vyhraje v „Tombole“. Na tato „se-
tkání“ chodí také manželky bývalých 
kamarádů, kteří už bohužel nežijí, 
a tak si na ně vždy společně vzpo-
meneme a „pošleme pozdrav“. Tak 
tito „penzisté“, jak si říkají, napo-
máhají k vytváření a zlepšování ka-
marádských vztahů a lepšího soužití 
mezi občany a sousedy. A o ty dobré 
sousedské plesenské vztahy by mělo 
vlastně jít všem obyvatelům našeho 
obvodu – vesnice Plesná.

Krucina Arnošt – „penzista“
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24. ročník Vesnických sportovních 
her pokračoval dalšími pěti spor-
ty, sezónu před letními prázdnina-
mi jsme uzavřeli osmou disciplínou. 
Na podzim budou VSH pokračovat 
14. 9. lukostřelbou, 5. 10. cyklistikou, 
19. 10. střelbou ze vzduchovky a po-
sledním sportem bude 23. 11. sálová 
kopaná.

Čtvrtou disciplínou byly 30. 3. kuželky 
v kuželně v Porubě. Vyhrálo Krásné 
Pole, v jednotlivcích vyhrál Přemysl 
Janalík z vítězného družstva s celkem 
165 kolky, Plesná pokračovala ve 
slabších výsledcích v tomto sportu 
a skončila desátá z dvanácti obcí. 
Celkem se účastnilo 47 hráčů. Repre-
zentovalo nás družstvo ve složení 
David Maček (14. místo, 134 kolků), 
Jaromír Drkoš (35., 101), Jaromír Ma-
ček (43., 86) a Jiří Brůna (45., 81).

Výsledky 4. soutěže obcí v drá-
hových kuželkách:

1. Krásné Pole
2. Vřesina
3. Dobroslavice
4. Olbramice

5. Velká Polom
6. Horní Lhota
7. Polanka nad Odrou
8. Dolní Lhota
9. Klimkovice
10. Plesná
11. Zbyslavice
12. Jistebník

Pátou disciplínou byl opět se navrá-
tivší stolní tenis 13. 4. ve Zbyslavicích. 
Plesná ve složení Petr Synek, Vladimír 
Pařenica a Kristýna Synková skončila 
na výborném třetím místě, když pro-
hrála jen s vítěznými Klimkovicemi 
a druhou Vřesinou. Nezúčastnila se 
Dolní  Lhota.

Výsledky 5. soutěže ve stolním 
tenise:

1. Klimkovice
2. Vřesina
3. Plesná
4. Horní Lhota
5. Krásné Pole
6. Velká Polom
7. Polanka
8. Olbramice
9. Dobroslavice

10. Jistebník
11. Zbyslavice

Šestou soutěží byl přespolní běh. 
Krásnou trať připravily Dobroslavice 
25. 5. Plesná skončila na vynikajícím 
druhém místě. Naše družstvo běželo 
ve složení Jan Benbenek (5. místo, 
čas 22:33), Petr Košař (8., 22:57), Se-
bastian Žák (17., 24:24) a Jiří Antoš 
(26., 26:28). Běželo celkem 41 běžců 
a běžkyň, v jednotlivcích vyhrál Voj-
těch Bližňák z Dobroslavic s časem 
20:31. Nezúčastnila se Velká Polom.

Výsledky 6. soutěže obcí  
v přespolním běhu:

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

Družstvo volejbalistů

Vesnické sportovní hry 2019
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Nohejbalisté Plesné

Sedmá soutěž Plesné udělala velkou 
radost, protože turnaj ve volejbale 
1. 6. v hale v Polance naše družstvo 
poprvé v historii vyhrálo. Plesnou 
reprezentovali David Bochňák, Ivo 
David, Jan David, Vladimír Mach ml., 
Lubomír Mihálik, Jan Novák a Pavel 
Novák. Zúčastnilo se všech dvanáct 
obcí a Plesná vyhrála všechny zápasy.

Výsledky 7. soutěže ve volejbale:

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

Osmou soutěží byl nohejbal 15. 6. 
na kurtech v Horní Lhotě. Turnaj se 
hrál novým způsobem ve dvou sku-
pinách po pěti týmech, první dva 
z každé skupiny hrály o 1.–4. místo, 
další dva ve skupinách o 5.–8. místo , 

Celkové výsledky soutěže obcí po 
osmi disciplínách:

1. Klimkovice                          74 bodů
2. Polanka nad Odrou             70 bodů
3. Vřesina                                69 bodů
4. Plesná                                 67 bodů
5. Krásné Pole                        67 bodů
6. Horní Lhota                         58 bodů
7. Velká Polom                       51 bodů
8. Olbramice                          45 bodů
9. Dolní Lhota                          37 bodů
10. Zbyslavice                            33 bodů
11. Dobroslavice                       28 bodů
12. Jistebník                              19 bodů

I když to vypadá, že si Klimkovice 
vytvořily určitý náskok, díky závě-
rečnému odpočtu dvou nejhorších 
výsledků bude na podzim během 
posledních čtyř disciplín velká bitva 
o 1.–5. místo.

Všechny výsledky najdete na www.
vshhry.cz nebo www.sokolplesna.cz.

 Vladimír Mach

SOKOL PLESNÁ 
INFORMUJE

Tradiční turnaj v kopané O Ple-
senský pohár se uskuteční v sobo-
tu 21. září na hřišti na Žižkově. Je to 
otevřený turnaj plesenských čtvrtí 
i okolních obcí, týmy se mohou 
hlásit u pořadatelů v Hospůdce 
na Žižkově.

27. ročník cyklistického závodu 
Plesenská stezka se uskuteční v so-
botu 5. října. Prezentace je od 8.00 
na hřišti na Žižkově, start bude 
v 10.00 u hasičské zbrojnice.

poslední o 9.–10. místo. Nezúčastnily 
se Jistebník a Olbramice. Plesná ve 
skupině skončila třetí, takže i když 
prohrála jen dva zápasy a zbytek vy-
hrála, skončila nakonec pátá. Plesnou 
reprezentovali Radim Adámek, Ja-
romír Maček a Milan Novák.

Výsledky 8. soutěže v nohejbale:

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

Martina Klosová
725 555 905

Karla Svobody 183/1 Ostrava-Plesná
budova hasičské zbrojnice 1. patro

Novinka v salónu Lash lifting & botox
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„Mimořádné situace v běžném životě“
Tento projekt je podpořen z dotací ministerstva vnitra ČR, reaguje na nové hrozby  a potřeby vztahující se ke zvlášť zrani-
telným obětem trestných činů. Studenti do osmnácti let, senioři, ženy a dívky budou cílovou skupinou projektu zaměřeného  
na prevenci protiprávního jednání, podporu právního vědomí a zvládání rizikových situací napříč generacemi. Se 
zřetelem na individuální potřeby jednotlivých skupin budou připravena podobná témata, ale vždy srozumitelným 
jazykem pro dané účastníky. U všech skupin budou tematické celky zaměřené na krizové stavy, bezpečí na ulici, 
v dopravních prostředcích, doma a v kyberprostoru. 

Na projektu budou spolupracovat nejen strážníci preventisté, ale také fundovaní lektoři střediska vzdělávání a volno-
časových aktivit Městské policie Ostrava, psycholožka i externí školitelé  a speciálně vyškolení strážníci Operativního 
oddílu.

První cílová skupina je ostravská mládež (děti) procházející bouřlivým obdobím, ve kterém se dostávají do styku 
s množstvím rizikových situací, jejichž špatným vyřešením si mohou nenávratně poznamenat svůj budoucí život. Zá-
jemci absolvují netradiční celodenní prožitkovou besedu se strážníky, ve které budou interaktivní formou probírána 
aktuální zásadní témata, vybrána na základě nových znalostí a zkušeností strážníků-preventistů Městské policie Ost-
rava. Pro zatraktivnění budou mít posluchači v poslední části příležitost prakticky se seznámit s možnostmi vhodného 
jednání v rizikových situacích, kdy je ohrožen život, zdraví či majetek, a vyzkoušet si různé sebeobranné techniky 
a postupy. Tato částečně opomíjená věková skupina bude prvním základním kamenem nového vzdělávání, jelikož 
u náctiletých dětí není téma prevence kriminality a předcházení sociálně patologickým jevům obvyklá. Strážníci zrea-
lizují minimálně 10 celků složených z šesti hodin (60h), kterých se bude účastnit alespoň 200 mladistvých. K zjištění 
zpětné vazby strážníci využijí vždy na počátku a konci prožitkového kurzu dotazníky.    

Druhou cílovou skupinu budou tvořit zvlášť zranitelné oběti, mezi které patří ženy a dívky, jakožto oběti násilné 
a mravnostní trestné činnosti.  Pro dívky 14–18 let zajistíme teoretickou přípravu zabývající se bezpečím v kyberpro-
storu, na ulici, v obytných domech, předvídáním rizikových situací a jejich adekvátnímu řešení, a v neposlední řadě 
nácvikem sebeobranných technik uzpůsobených schopnostem a dovednostem čtyřiceti účastnic. Druhou částí 
projektu je sebeobrana pro ženy a dívky od 15 let. Uskuteční se celkem 10 lekcí a budou probírána totožná témata, 
avšak zvláštní pozornost bude věnována praktickým nácvikům a pojmům jako nutná obrana a krajní nouze, jenž jsou 
nepostradatelnou součástí právního vědomí. Zpětnou vazbu získají strážníci pomoci dotazníků spokojenosti. Všech-
ny preventivně vzdělávací programy pro mládež, ženy a dívky proběhnou v reprezentativních prostorách Městské 
policie Ostrava a ve spolupracujících subjektech.

V neposlední řadě bude zacíleno na obyvatelstvo seniorského věku, které taktéž spadá do kategorie zvlášť 
zranitelných obětí. Právě na seniorech je velmi často páchána různorodá trestná činnost, proto je tato skupina 
neodmyslitelnou součástí tohoto komplexního projektu. Na schůzkách v klubech seniorů či domovech pro seniory 
a v reprezentativních prostorách Městské policie Ostrava budou účastníci seznamováni s nejrůznějšími aktuálními 
nástrahami dnešní doby. Jednotlivým klubům a domovům pro seniory bude nabídnuta široká škála besed (Krizové 
stavy, Šmejdi, Bezpečí doma a násilí na seniorech, Bezpečí na ulici a v dopravě, Bezpečně na internetu, Sebeobrana 
pro seniory, Na koho se obrátit když. atpod.). Mimo výše jmenované budou také osloveni opuštění senioři využívající 
Senior linek. Pro tyto osamělé seniory budou pořádány speciální setkání. Celkem se zúčastní schůzek minimálně 400 
seniorů. Garantujeme také alespoň 20 dvouhodinových besed (40h). Ohlasy na vzdělávání získají strážníci vyplněním 
krátkého dotazníku.

Celkem by se tedy projektu zúčastnilo více než 670 účastníků a proběhlo více než 
130 hodin besední činností.


