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Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov 
zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale je to 
především péče o zvěř a velká snaha o zacho-
vání přírodního prostředí zvěře.

A právě v tomto období myslivci zamě-
řují svou činnost 
na ochranu no-
vých životů, pečují 
o klid v přírodě, 
bojují proti ztrá-
tám na mladé zvě-
ři, zlepšují životní 
prostředí zvěře. 
Myslí na dosta-
tečné zabezpečení 
krmiv pro zvěř, 
na dobu strádání, 
kdy rozhoduje ne-
jen kvantita, ale především kvalita a rozmanitý 
sortiment krmiv.

Všem spoluobčanům naší nádherné obce 
Plesné přejeme příjemné a bezproblémové zís-

kání pobytových zážitků v krásné plesenské 
i okolní přírodě, hodně příjemných zážitků 
při případném setkání se zástupci živočišné 
říše. Pamatujme, že příroda tu byla dávno před 
námi a my jsme pouze jejími pokornými ná-

vštěvníky.
Závěrem si Vás 

dovolujeme po -
zvat na akci pro 
veřejnost - tradič-
ní zvěřinové hody 
s  dop rovo d ný m 
programem, k te-
ré se budou konat 
v sobotu dne 28. 6. 
2014 od 12.00 hod. 
na naší myslivecké 
chatě v Děhylově, 

ul. Zemědělská.

Za členy Mysliveckého spolku Děhylov
Roman Rajský, 

předseda MS

Červen - měsíc myslivosti

Od posledního vydání Plesa na konci dubna 
se rada sešla celkem dvakrát a projednala 43 
programových bodů. Byly to zejména tyto:

-  schválení smluv a příprava festivalu Májová 
Plesná;

-  smlouva o údržbě cyklistické stezky okolo 
hájenky;

-  smlouva o zajištění správcovství hřiště 
na Hrabku;

-  vyslovila nesouhlas se žádostí o kladné vy-
řízení čtyřkolek na cyklistické stezce v na-
šem obvodu;

-  projednala kácení lípy na hřbitově včetně 
náhradní výsadby;

-  výkup malé části soukromého pozemku 
pod místní komunikací Na Milířích;

-  vybrala nového nájemce do bytu v budově 
ÚMOb Plesná na dobu 1 roku;

-  kladně se vyjádřila ke změnám obecně zá-
vazných vyhlášek města Ostravy: provo-
zování loterií, provozování dětských hřišť, 
místní poplatek za užívání veřejného pro-
stranství (žádná změna se netýkala MOb 
Plesná);

-  projednala další souvislosti s provozováním 

knihovny v budově mateřské školy;
-  hospodaření a účetní závěrky mateřské ško-

ly;
-  schválila finanční příspěvek mysliveckému 

sdružení ve výši Kč 5 000,- Kč;
-  přijala dar HP Globus na pořádání festivalu 

Májová Plesná;
-  projednala rozpočtová opatření:
-  Mob Plesná získal od Státního fondu ži-

votního prostřední dotaci ve výši cca 
1 200 000,- Kč na zateplení a výměnu oken 
v budově Hasičské zbrojnice a dále zís-
kal od Statutárního města Ostrava částku 
2 630 000,- Kč na celkové předfinancování 
a spolufinancování výše uvedené akce;

-  přijetí 30 000,- Kč na financování voleb 
do Evropského parlamentu pro MOb Plesná;

-  dále projednala Návrh závěrečného účtu 
a účetní závěrky MOb Plesná za rok 2013;

-  zabývala se žádostmi stavebníků o služeb-
nosti – vjezdy, přípojky apod.;

-  projednávala smlouvy o nájmech hrobo-
vých míst;

- a další.
Jan Bochňák, 

starosta
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Historie TJ Sokol Plesná
V  roce  2014  slaví  Tělocvičná 

jednota Sokol Plesná 100 let své-
ho  trvání. Nejen pamětníkům je 
dobré připomenout tuto zdánlivě 

dlouhou historii.
Již koncem roku 1913 se skupina mladých 

mužů pod vedením učitele Aloise Řiháčka zú-
častnila Krajského sletu Sokola Moravská Os-
trava. To dalo 16. 11. 1913 popud k založení tzv. 
„Volného sdružení tělocvičného“, později Tělo-
cvičné jednoty Sokol.

18. ledna 1914 byla svolána první valná hro-
mada a Tělocvičná jednota Sokol Plesná se stala 
pobočkou Sokola Velká Polom. Zakládajícími 

činnými členy byli Alois Řiháček, Jindřich Pa-
lovský, Leoš Luzar, František Klíma, Josef Ho-
luša, Jan Víteček, Emil Víteček, Rudolf Laryš, 
Gustav Peš, Jan Stařinský, Emil Dostál,  Stani-
slav Bochňák, Leoš Besta, František Bochňák, 
Jan Filipek, František Duksa, Karel Holuša, 
Adolf Holuša, Josef Krkoška, Alfred Ohanka, 
Emil David, František Pěcha; přispívajícími 
členy byli Vilém Kaša, František Polaček, Jan 
Ullman, Alois Kusýn, Viktor Luzar a Josef Ho-
luša ml. Prvními dorostenci byli Ludvík Stařin-
ský, Max Stařinský, František Ehler a Sobek Jo-
sef. Celkový počet členů se pak rozrostl na 46, 
z toho 20 byli tzv. přispívající. Z těch se mnozí 
pak stali aktivnímu sportovci, např. sourozenci 
Stařinští, Scheichovi, Flanderkovi. Spolkovou 
místností se stal sál u Klosů. Prvním starostou 
byl zvolen Jindřich Palovský.

Hlavním programem bylo pořádat pravidel-
ná cvičení a veřejná vystoupení, pořádat večír-
ky, zábavy a divadelní představení, zřídit a pro-
vozovat vlastní českou knihovnu.

Prvním a jediným nářadím byla hrazda (vy-
robená ze dvou dřevěných sloupů a silné dře-
věné tyče) ukotvená napínacími dráty. Za kaž-
dé cvičení (cvičilo se jen v neděli) se vybíralo 

od cvičenců 10 haléřů a taktéž pokuty za každé 
nečeské slovo. Z těchto peněz pak bylo pořizo-
váno další nářadí. 

V roce 1914 vypukla první světová vál-
ka, veřejná vystoupení byla zakázána, mnoho 
mužů odešlo na frontu. Přesto se podařilo ješ-
tě v roce 1917 uspořádat tělocvičnou besídku 
a v září 1918 veřejné vystoupení. Po vyhlášení 
Československé republiky 28.10.1918 se čle-
nové snažili o osamostatnění jednoty. To se 
stalo na valné hromadě 16. 3. 1919. Jejím prv-
ním starostou byl opět zvolen Jindřich Palov-
ský, vzdělavatelem Alois Řiháček, jednatelem 
František Duksa, náčelníkem Leoš Luzar a po-

kladníkem František 
Bochňák. V té době 
byla plesenská jedno-
ta již tak silná, že za-
kládala své pobočky 
v okolních vesnicích, 
a to v Martinově 19. 3. 
1919, ve Třebovicích 
25. 5. 1919, v Děhylo-
vě 24. 4. 1920 a nako-
nec v Dobroslavicích 
v roce 1928.

V počátcích čin-
nosti jednoty cvičili 
jen muži. 9. listopa-
du 1919 vstoupila 
do Sokola první žena 
(Anna Klosová-Duk-
sová) a začaly cvičit 
také žačky. Nejaktiv-
nější člen Alois Ři-
háček i po přeložení 
do Hlučína dále pra-
coval v Sokole Plesná. 
Po jeho smrti 1921 do-
šlo ke krátkému útlu-

mu, ale již v roce 1923 měla místní TJ 89 členů, 
uspořádala veřejné cvičení, které bylo poslední 
na cizí půdě, protože v r. 1924 odkoupila jed-
nota pozemek od velkostatku hraběte Wilczka 
(tehdy les) za 6000 Kč, na němž bylo vybudo-
váno během dvou let dnešní hřiště na Žižkově. 
První slavnostní veřejné vystoupení se na něm 
konalo 8. 8. 1926.

Od roku 1929 zaznamenal Sokol Plesná sil-
ný vzestup. Do obce přišli dva mladí učitelé 
(Vilém Figala a Ladislav Magera). V. Figala – 
dobrý sportovec – se ujal cvičení a L. Magera 
nacvičování divadelních her, besídek a večírků. 
Tehdy začala pracovat jako náčelnice i Františ-
ka Vítečková. Až do roku 1938 Sokol Plesná 
pořádal veřejná cvičení, plesy a šibřinky, hrál 
divadelní představení. Muži, ženy, žáci i dorost 
se účastnili všesokolských sletů, poprvé cvičili 
na 7. všesokolském sletu v roce 1920 v Praze 
a zúčastnilo se ho 12 mužů, 2 ženy a 5 doros-
tenců. 

Jednota patřila pod svinovský okrsek. 
V roce 1938, kdy byla naše zem okupována ně-
meckými fašisty, byla Sokolu zakázána veškerá 
činnost a zabrán majetek. Přes veškeré zákazy 
ale činnost neustala. Pořádaly se fotbalové tur-

naje i divadelní představení, a to pod hlavičkou 
místních hasičů. Zisk se musel odvádět Červe-
nému kříži.

Po osvobození v dubnu 1945 se rychle obno-
voval normální život. Už 24. června se konala 
ustavující schůze za účasti 24 členů a starostou 
byl zvolen Jan Víteček st. Byli vzpomenuti bra-
tři, kteří se nevrátili z koncentračních táborů – 
Zdeněk Flanderka a Ladislav Klíma.

Dle vládních propozic byl vytvořen tzv. 
Národní tělovýchovný výbor, který slučoval 
všechny tělovýchovné organizace v obci (u nás 
Sokol, Orel, DTJ) v jeden celek. Toto sdružení 
se ale v roce 1946 rozpadlo.

V letech 1946 – 1948 byly navázány styky 
s městy z vnitrozemí, která nebyla tolik poško-
zena válkou. Patronem obce se stala Roudnice 
nad Labem a Sokolu bylo patronem Brno I, 
později Brno IV. Uskutečnily se vzájemné ná-
vštěvy a patroni poskytli i finanční prostředky 
na zakoupení nářadí. V té době se každoročně 
uskutečnilo veřejné cvičení, akademie i diva-
delní představení.

V roce 1946 došlo k vytvoření Místní osvě-
tové rady, později Osvětové besedy, která sdru-
žovala všechny divadelníky obce, tzn. i Sokola. 
31. března 1948 došlo ke sjednocení veškeré 
tělovýchovy do tzv. „sjednocené tělovýchovy“, 
která se zároveň stala členkou Národní fronty. 
Na příkaz strany byli z tělovýchovy vyloučeni 
dlouholetí činovníci Sokola, v Plesné to byli 
br. Karel Hruzík st., Jan Víteček st., František 
Palovský a Karel Kusýn. Zanikl historický tělo-
cvičně-kulturní význam Sokola, ale tělovýcho-
va v obci nezanikla. U nás zůstal název Tělový-
chovná jednota Sokol Plesná.

Mimo každoroční veřejná tělovýchovná cvi-
čení byly konány i tradiční společenské plesy, 
od roku 1958 pak i dětské plesy.

V roce 1955 se konala první spartakiáda. 
V Praze cvičilo 5 mužů. Na druhé spartakiádě 
v roce 1960 cvičilo v Praze od nás 53 cvičenců, 
z toho 8 mužů, 17 žen, 8 dorostenek, 12 žáků 
a 8 žákyň.

V roce 1964 Sokol Plesná oslavil 50 let čin-
nosti pořádáním plesu, divadelního představe-
ní, akademie a veřejného cvičení, na němž cvi-
čilo 190 cvičenců.

Na třetí spartakiádě v roce 1965 cvičilo 57 
cvičenců (15 žen, 10 mužů a 32 dorostenek). 
Na dalších spartakiádách v Praze na Strahov-
ském stadionu v roce 1975 cvičilo 9 žen a 10 
mužů, 2 muži a 4 dorostenky v roce 1980 
a v roce 1985 6 mužů a 7 žen. Kromě vyslaných 
cvičenců přímo do Prahy pořádal Sokol Plesná 
ve spartakiádních letech spartakiádní vystou-
pení na žižkovském hřišti s mnohem vyšší 
účastí (cca 200) vlastních cvičenců i dalších 
z okolních jednot.

Již od svého založení se plesenští Sokolové 
snažili, aby mohli cvičit ve vlastním. Od po-
čátku využívali pro svá cvičení sál v hospodě 
u Klosů. Ta však v roce 1955 přestala jako hos-
poda fungovat. Sál však i pak sloužil Sokolu až 
do roku 1970, přestože již v roce 1968 tehdejší 
MNV písemně jeho užívání zakázal pro hava-

pokračování na straně 3

Dobová fotografie zachycující členy TJ Sokol Plesná při ukázce cviků.
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rijní stav. Od roku 1970 do roku 1976 se cviči-
lo v bývalém šenku hospody u Klímy v Nové 
Plesné.

V roce 1976 byla dokončena nová tělocvič-
na, která se stavěla v tzv. akci Z od roku 1971 
a dnem 26. června 1976 ji převzal Sokol do tr-
valého užívání. Sokol měl nyní svůj stánek, ale 
provoz se postupně stával neúnosným. Ceny 
vstupů, hlavně plynu pro vytápění budovy, 
stoupaly, cena propan-butanu stoupla z původ-
ních 600 až na 4500 Kč/t a Sokol již nebyl scho-
pen komplex tělocvičny s restaurací utáhnout. 
Proto byla budova prostřednictvím samosprá-
vy (tehdy Městského obvodu Ostrava-Poruba) 
13.3.1992 předána do užívání školskému úřadu 
Ostrava. Dnes se o provoz stará DDM Poruba.

Další starostí bylo koupaliště (předáno So-
kolu do užívání v roce 1963), kterému scháze-

lo hodně ke kvalitnímu 
provozu. Členové Sokola 
vykonali na tomto objektu 
mnoho práce, ale zisk byl 
velice malý, nepokryl ani 
výdaje. V roce 1982 na-
konec městský hygienik 
zakázal provoz, protože 
koupaliště nesplňovalo pa-
třičné parametry. Pozem-
ky pod bývalým koupa-
lištěm se staly majetkem 
Sokola Plesná v roce 1995.

Třetím objektem TJ So-
kol bylo hřiště na Žižkově. 
Starý dřevěný pavilonek 
již nevyhovoval podmín-
kám, proto byl v letech 1980 – 1982 postaven 
nový, zděný a v roce 1994 i zděné splachovací 
záchody. V roce 1999 bylo vybudováno volej-
balové hřiště s asfaltovým povrchem, antukový 

pokračování na straně 4
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kurt, cvičná tenisová stěna a oplocení kurtu. 
V dalším roce proběhla ve stávající budově vý-
stavba šaten a sprch. V roce 2001 byla prove-
dena generální oprava hřiště včetně odvodně-
ní a zatravnění, vybudovali jsme nový vjezd 
a upravili parkovací místa. O rok později začala 
přestavba stávající budovy, která byla v roce 
2003 dokončena. V ní se nyní nachází: v pří-
zemí šatna, koupelna se sprchou a místnost 
ke skladování materiálu, v prvním poschodí je 
klubovna, kuchyňka a WC. V roce 2007 byly 
v přízemí upraveny dvě místnosti pro sezonní 
hospůdku, venku bylo postaveno kryté poseze-
ní, ke kterému byl vybudován chodník a poslé-
ze i dětské hřiště. Uvedené přestavby a úpravy 
jsme prováděli z velké části svépomocí a čle-
nové Sokola na nich odpracovali mnoho hodin 
zdarma. Veškeré finanční prostředky získané 
např. z plesů, od sponzorů i z dotací byly dány 
na tyto uvedené stavby.

V devadesátých letech zjistili členové, že 
hřiště na Žižkově, které Sokol v roce 1923 
koupil, společnými silami budoval a které mu 
bylo nacisty zkonfiskováno, mu vlastně nepatří. 
Po válce totiž nikoho nenapadlo, že majetek ne-
právem odebraný se automaticky nevrací zpět, 
a proto nikdo nepožádal o formální převedení 
do vlastnictví Sokola. Po dlouhých jednáních 
byl Sokolu Plesná tento majetek nakonec v roce 
1994 vrácen.

Během stoleté historie Sokola Plesná se 
stále aktivně cvičilo a sportovalo, členové se 
před válkou účastnili sokolských sletů, po vál-
ce v období „sjednocené tělovýchovy“ sparta-
kiád. Sokol pořádal veřejná cvičení a zakládal 
sportovní oddíly. V novodobé historii to byl 
v roce 1972 turistický oddíl (činný až doposud), 
v roce 1978 oddíl odbíjené (od roku 1998 opět 
v činnosti), v roce 1982 oddíl softballu vedený 
Jarkem Kotalou, v roce 1986 oddíl badminto-
nu, který je stále velmi aktivní pod vedením 
Václava Chyly, dále oddíl sálové kopané, který 
také dosud pracuje. V osmdesátých letech byli 
velmi aktivní stolní tenisté pod vedením Jiřího 
Mikesky. Tento sport se v Sokole Plesná opět 
dostává do popředí pozornosti díky rodině Syn-
kových. V roce 2008 vznikl oddíl motorkářů.

Do roku 1980 se pořádala veřejná cviče-
ní, která se pak změnila na Dětské sportovní 
hry (v atletických disciplínách) i s táborákem. 
Dnes jsou součástí Dětského dne pořádaného 
Sokolem s Úřadem městského obvodu Ostrava-
Plesná. Od roku 1977 je známa zprvu turistická, 

Hřiště TJ Sokol Plesná v současné podobě.
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TJ Sokol Plesná 

Ostrava – Evropské město sportu 2014 a Sokol Plesná
Ostrava pro rok 2014 zís-

kala prestižní titul Evropské 
město sportu 2014. V rámci 
této akce vypsalo město do-
tace na projekty zaměřené 

na širokou veřejnost a rekreační sport. Sokol 
Plesná získal svým projektem Sportovní akti-
vity pro širokou veřejnost v Plesné v roce stého 
výročí Sokola Plesná dotaci určenou hlavně pro 
děti a mládež a rekreační sportování široké ve-
řejnosti. Veškeré aktivity Sokola Plesná budou 
v letošním roce takto nasměrovány. Chceme 
přitáhnout děti a mládež ke sportu, zaměřujeme 
se hlavně na badminton, fotbal, volejbal, tenis 
a cyklistiku. Díky dotaci budou lépe materiálně 
zajištěny naše tradiční akce, jako jsou volejba-
lové a badmintonové turnaje, Plesenský pohár 

ve fotbale a cyklistická Plesenská stezka. 
Chtěli bychom také představit celou činnost 

Sokola Plesná během slavnostního odpoledne 
v sobotu 14. června od 14.00 hodin na hřišti 
na Žižkově, kdy společně oslavíme 100 let So-
kola v Plesné. Na tuto akci zveme širokou veřej-
nost, máme zajištěn bohatý program pro všech-
ny kategorie návštěvníků od dětí až po seniory. 
Vstup je volný.

Abychom přitáhli děti ke sportu, dáme k dis-
pozici tenisový kurt jednou týdně pro děti zdar-
ma a také zajišťujeme trenéra fotbalu pro žáky 
jedenkrát týdně.

Letos již Sokol uspořádal dva volejbalové 
turnaje pro neregistrované rekreační sportov-
ce, podmínkou účasti byly alespoň dvě ženy 
v družstvu. První turnaj byl v březnu s účastí 

pěti družstev, Plesná turnaj vyhrála, druhého 
turnaje v květnu se zúčastnilo také pět družstev, 
vyhráli Trhači Poruba, dále se zúčastnila druž-
stva Horní Lhoty, Vratimova, Sokola Plesná 
a Tryskáčů Poruba. Další volejbalový turnaj je 
plánován na podzim.

Dále jsou v plánu badmintonové turnaje dětí 
a rodičů a vánoční turnaje v badmintonu a v sá-
lové kopané.

Během sezony jsou k dispozici v areálu 
na hřišti na Žižkově antukový kurt na tenis, 
asfaltový kurt na nohejbal a volejbal a travnaté 
hřiště na malou kopanou. Informace o obsaze-
nosti jednotlivých sportovišť podá případným 
zájemcům správce hřiště na čísle 604 874 803.

Vladimír Mach, 
starosta Sokola Plesná

V sobotu 22. března 2014 se konal v tělo-
cvičně Střední průmyslové a umělecké školy 
v Opavě za účasti 51 dětí jedenáctý dětský 
badmintonový turnaj Boreček. Turnaj byl roz-
dělen do dvou částí. Dopoledne hrály mladší 
děti U11 a odpoledne kategorie U13, U15. Nej-
větší zastoupení bylo v kategorii U11 a U13. 
Děti se svým doprovodem přijely do Opavy 
z širokého okolí: z Ostravy - Plesné, Klim-
kovic, Orlové, Českého Těšína, Kopřivnice, 
Olomouce. V kategorii dívky U15 se z první-
ho místa radovala Katka Frischová z Ostra-
vy  - Plesné, druhé místo vybojovala domácí 
hráčka Míša Moravcová a třetí post získala 
Vendula  Teichmannová,  také  z  Ostravy  - 
Plesné.

Václav Chyla

Výbor Sokola Plesná rozhodl, že v letošní se-
zoně bude každou středu po celý den k dispo-
zici zdarma antukový kurt pro děti do čtrnácti 
let s bydlištěm v Plesné.

Podmínkou je:
•  objednání kurtu dopředu u správce hřiště 

na mobilu 604 874 803;
• a doprovod dospělé osoby.

Dětský badmintonový turnaj Boreček XI. Sokol zve děti 
na tenis

Stejně jako i jiné roky poslední neděli v čer-
venci oslavíme svátek sv. Jakuba – patrona na-
šeho kostela a naší farnosti. Jistě do Plesné zaví-
tá mnoho atrakcí, které budou velkým lákadlem 
zejména pro děti. Duchovní oslava tohoto svát-
ku proběhne v místním kostele takto:

27. července 2014

8:00   Ranní mše sv.
10:30  Velká mše sv.
�Obě�tyto�bohoslužby�budou�s�doprovodem�de-
chové�hudby.
14:30   Sv. požehnání a rozloučení s poutní-

ky
Přeji všem plesenským i ostatním návštěv-

níkům krásné prožití tohoto svátku a hezké 
prožití prázdnin.

Váš duchovní správce 
Jiří Schreiber

Pouť 
ke sv. Jakubupozději už jen cyklistická akce Plesenská stez-

ka s dobrou účastí (v posledních letech kolem 
dvou set závodníků a závodnic všech věkových 
kategorií).

Ze sportovních turnajů jsou oblíbené turnaje 
v kopané, sálové kopané, badmintonu, volejba-
lu, dříve i ve stolním tenise. 

Tělocvičná jednota pravidelně pořádá ly-
žařské zájezdy do Beskyd a zimní dětské dny. 
Každý rok je na podzim uspořádán vícedenní 
turistický zájezd.

Sokol se stará i o společenské vyžití. Kaž-
doročně jsou hojně navštěvovány společenský 
i dětský maškarní ples. V posledních letech 
Sokol pořádá i country bály. Společně s hasiči 
a městským obvodem se od roku 2000 Sokol 
podílí na pořádání folklorního festivalu Májová 
Plesná.

Mnoho let Sokol pořádal pro školní mládež 
letní stanový tábor, většinou na Vítkovsku. Již 
v roce 1963 bylo v Pusté Polomi uspořádáno 
první táboření žactva. Tábory se poté konaly 

skoro každý rok až do roku 1977. Tradice let-
ních táborů byla obnovena na přelomu osm-
desátých a devadesátých let minulého století 
novou generací vedoucích. O tábor byl mezi 
rodiči i dětmi obrovský zájem, protože členové 
Sokola připravili vždy velmi bohatý a náročný 
program. Postupně ale pořadatelé stárli i se svý-
mi dětmi, pro které byl tábor hlavně pořádán. 
Se stoupající časovou náročností na přípravu 
táborů, zpřísňujícími se hygienickými norma-
mi a nutností si brát na tábor vlastní dovolenou 
vedlo Sokol k ukončení této aktivity. Poslední 
tábor byl uspořádán v roce 2004.

V současné době je Sokol i garantem naší 
obce v tzv. Vesnických sportovních hrách, což 
je celoroční sportovní zápolení deseti okolních 
obcí.

Aby se všechny tyto akce mohly konat, mu-
sely generace předchůdců i těch, kteří se aktiv-
ně podílejí na činnosti dosud, vykonat mnoho 
práce. Nebyla ani není to činnost zaplacená pe-
nězi, ale jen radostí z vykonané práce pro dneš-
ní i budoucí generace.

Ing. Vladimír Mach, 
starosta Sokola Plesná

Historie... 

zleva: Vendula Teichmannová a Katka Frischová
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Výsledky soutěže v běhu
Máme za sebou už pátou soutěž letošního 

ročníku VSH – přespolní běh. Těžká trať letos 
opět prověřila síly zúčastněných a zanechala 
na jejich rtech nejednu nadávku. Počasí alespoň 
šetřilo deštěm, když už teploty připomínaly spí-
še letošní zimu než jaro…

Z výsledkového hlediska se běh vrátil 
do tradičních kolejí a na první místo se opět 

suverénně vrátila Dolní Lhota. Za ní bylo již 
velmi vyrovnané pořadí a uznání patří Horní 
Lhotě, která ve 2 běžcích vybojovala 6. místo 
z 9 startujících.

Na startu tentokráte chyběla Vřesina a v cel-
kovém pořadí se propadla na 6. místo.

Nashledanou ve VŘESINĚ na volejbale.

Kamil Drozdek

19. ročník Vesnických sportovních her
- celoroční sportovní soutěž obcí

VSH pokračovaly pátou soutěží letošního 
ročníku, kterou byl přespolní běh v Těško-
vicích. Těžká trať v nevlídném chladném po-
časí prověřila síly všech zúčastněných. Suve-
rénně vyhráli běžci Dolní Lhoty, další pořadí 
bylo velmi vyrovnané. Běžci Plesné v sestavě 
Jan Benbenek (5.místo), Marek Václavík (15.
místo) a Václav Benbenek (23.místo) se celko-
vě umístili na krásném čtvrtém místě z deseti 
obcí a přispěli tak k tomu, že Plesná je celkově 
po páté soutěži již DRUHÁ!

Do prázdnin budou ještě uspořádány soutě-
že ve volejbale ve Vřesině a nohejbale v Horní 
Lhotě. Věřme, že se našim borcům bude i dále 
dařit.

Výsledky 5. soutěže - přespolní běh:
  1. Dolní Lhota
  2. Krásné Pole
  3. Pustá Polom

  4. Plesná
  5. Těškovice
  6. Horní Lhota
  7. Velká Polom
  8. Hlubočec
  9. Kyjovice
10. Vřesina

Plesná se tak v celkové tabulce vyhoupla už 
na třetí místo VSH a věříme, že letos bude bojo-
vat o místo na bedně.

Celkové výsledky VSH po 5. soutěži:
  1. Velká Polom  ........................ 39 b.
  2. Plesná ................................... 35 b.
  3. Krásné Pole .......................... 35 b.
  4. Dolní Lhota .......................... 32 b.
  5. Horní Lhota  ......................... 32 b.
  6. Vřesina ................................. 30 b.
  7. Těškovice ............................. 25 b.

TJ Sokol Plesná uspořádal v sobotu 24.  5. 
2014 ve spolupráci s DDM Plesná turnaj na-
zvaný Badminton  pro  všechny v tělocvičně 
v Plesné. Protože se turnaje zúčastnili hlavně 
rodiče a děti, kteří se zúčastňují turnajů, zvolili 
jsme ve dvouhrách systém skupin. Po čtyřech 
hodinách bojů jsme museli uznat, že lepších vý-
sledků dosáhly děti, na prvním místě se umístil 
Michal Viest a třetí místo vybojovala Kateřina 

Turnaj 
v badmintonu

  8. Hlubočec ...............................16 b.
  9. Kyjovice  ...............................14 b.
10. Pustá Polom  ....................... 13 b.

Veškeré výsledky Vesnických sportovních 
her najdete na www.volny.cz/sokol-plesnaz .

Vladimír Mach

Plesenští běžci.
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Z výsledkového hlediska se běh vrátil do tradičních kolejí a na první místo se opět suveréně vrátila Dolní Lhota. Za ní bylo již 

velmi vyrovnané pořadí a uznání patří Horní Lhotě, která ve 2 běžcích vybojovala 6. místo z 9 startujících. 

Na startu tentokráte chyběla Vřesina a v celkovém pořadí se propadla na 6. místo. 

 

Nashledanou ve VŘESINĚ na volejbale.      

Kamil Drozdek 

                 

Výsledky 5.soutěže – přespolní běh Celkové výsledky po  5. soutěži 

OBEC součet bodů za pořadí Body do VO OBEC Body 

  1. Dolní Lhota 81 10 1. Velká Polom 8+10+8+9+4=39 

  2. Krásné  Pole 56 9 2. Plesná 4+4+10+10+7=35 

  3. Pustá  Polom 53 8 3. Krásné Pole  5+8+5+8+9=35 

  4. Plesná 52 - 5.místo 7 4. Dolní Lhota 9+6+0+7+10=32 

  5. Těškovice 52- 12.místo 6 5. Horní Lhota 10+5+6+6+5=32 

  6. Horní Lhota 50 5 6. Vřesina 7+9+9+5+0=30 

  7. Velká  Polom 46 4 7. Těškovice 6+7+3+3+6=25 

  8. Hlubočec  35 3 8. Hlubočec 1+3+7+2+3=16 

  9. Kyjovice 29 2 9. Kyjovice 2+2+4+4+2=14 

  Vřesina 81 1 10. Pustá Polom 3+0+2+0+8=13 

 

Pořadí jednotlivců - přespolní běh VSH: 
  jméno� obec� čas� body
 1. Hrubý Matěj Dolní Lhota 16:17 30
 2. Proksch Daniel Dolní Lhota 17:24 29
 3. Čech Jiří Pustá Polom 17:41 28
 4. Majling Marcel Horní Lhota 18:08 27
 5. Benbenek Jan Plesná 18:14 26
 6. Návrat Radan Krásné Pole 18:22 25
 7. Pražák Petr Krásné Pole 18:29 24
 8. Repaň Pavel Horní Lhota 18:34 23
 9. Hrubý Antonín Dolní Lhota 18:43 22
 10. Marek Josef Velká Polom 19:16 21
 11. Zdražil Tomáš Dolní Lhota 19:39 xx
 12. Lazecký Petr Těškovice 19:44 20
 13. Lazecký Roman Těškovice 19:59 19
 14. Bruna Josef Pustá Polom 20:02 18
 15. Václavík Marek Plesná 20:10 17
 16. Kilian Daniel Hlubočec 20:11 16
 17. Hořák Jan Velká Polom 20:25 15
 18. Čerbák Tomáš Hlubočec 20:31 14
 19. Kudrna Šimon Těškovice 20:35 13
 20. Ondrašíková L. Kyjovice 20:50 12
 21. Kratochvíl A. Kyjovice 21:09 11
 22. Dudková J. Velká Polom 21:10 10
 23. Benbenek V. Plesná 21:25 9
 24. Hlavica Pavel Krásné Pole 21:38 8
 25. Dulanský Vít Pustá Polom 21:53 7
 26. Hruška Josef Kyjovice 22:38 6
 27. Černín Tomáš Hlubočec 23:52 5

Frischová, za rodiče byl na druhém místě Vác-
lav Chyla. Děti a rodiče, kteří ještě s turnaji 
nemají zkušenosti, si jen tak zapinkali na body 
nebo kolikrát přepinknou síť, a když si splni-
li stanovaný počet přepinknutí, šli to radostně 
oslavit do Kafrárny slíbenou zmrzlinou. 

Na závěr jsme si zahráli čtyřhry, v nichž byly 
dvojice sestaveny podle umístění ve dvouhrách. 
První místo vybojovali Michal Viest s Michae-
lou Kláskovou, druhé místo Aleš Kupka s Ven-
dulou Teichmannovou a třetí se umístili Václav 
Chyla s Davidem Češkou.

Všichni byli za účast a bojovnost odměně-

ni sladkostmi a věcnými cenami, které dodaly 
firmy ELVAC a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL.

Václav Chyla
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Skvělého úspěchu dosáhly mladší žákyně 
TJ Sokol Děhylov Gabriela Štěpánová (2001) 
a Markéta Synková (2001) na Mistrovství České 
Republiky mladšího žactva ve stolním tenise. 
Gabriela Štěpánová získala bronz ve dvouhře, 
stříbro ve smíšené čtyřhře s Tomášem Martin-
kem (TJ Ostrava KST) a spolu se svou oddí-
lovou spoluhráčkou Markétou , která skončila 
v jednotlivcích v osmifinále, vybojovaly stří-

bro ve čtyřhře mladších žákyň, když ve finále 
prohrály po obrovské bitvě 3:2 na sety s dvo-
jicí Zdena Blašková (Libín Prachatice) a Eliš-
ka Šedová (TTC Ústí nad Orlicí). Zlato a tím 
i titul Mistr České republiky jim tedy uniklo 
jen o vlásek. Obě hráčky se tak zasloužily o vý-
bornou reprezentaci nejen oddílu, ale i celého 
okresu a ukázaly ostatním, že i v malém klubu  
se lze vypracovat do naprosté špičky. 

Z iniciativy Děhylova a Dobro-
slavic se připravují fotbalové zápasy 
v malé kopané (družstvo 5 hráčů + 

brankář) starších žáků ve věku 12-15 let. Obě 
obce mají zájem i o zapojení Plesné. Vyzýváme 
rodiče, kteří mají kluky v tomto věku a umějí 
trochu kopnout do balonu, aby zavolali na mobil 
608 979 425, kde domluvíme další podrobnosti.

Sokol se domluvil s panem Mojmírem Žá-
kem (mobil 603 361 555), který bude trénovat 
mladé adepty fotbalu jedenkrát týdně dvě ho-
diny na hřišti na Žižkově. Můžou to být kluci 
i holky ve věku 6-12 let s bydlištěm v Ples-
né, první schůzka s tréninkem bude v úterý 
17. června v 17.00 na hřišti na Žižkově. Tré-
ninky budou pokračovat během celého léta až 
do září. Jestliže bude o tento projekt zájem, 
budeme dále jednat o možnosti tréninků v tě-
locvičně od podzimu do jara. Prozatím budou 
tréninky zdarma, veškeré náklady hradí Sokol 
Plesná.

Naposledy v tomto školním roce se hlásíme 
s krátkým zpravodajstvím ze školky. Rok uply-
nul jako voda, těšíme se na výlet a další akce, 
které ke konci školního roku patří. Stihli jsme 
toho opravdu hodně a spousta věcí nás ještě 
čeká.

V dubnu jsme si připomněli Den Země, na-
vštívily nás lektorky ze střediska volného času 
a děti se hravou formou seznámily s péčí o své 
okolí. Děti soutěžily, hrály si a tančily. Za své 
nadšení a elán byly odměněny, všichni dostali 
průkazku strážce Země.

Také jsme se byli podívat v městském inte-
grovaném systému v Martinově. Prohlédli jsme 

si hasičskou techniku, prostory, kde záchraná-
ři odpočívají, posilovnu i tělocvičnu. Tady se 
dětem zalíbilo nejvíc, lezecká stěna je nadchla 
a někteří úspěšně šplhali - aspoň kousek.

Několikrát nás navštívilo divadlo, jednou 
to byla divadelní společnost Úsměv s dopravní 
pohádkou, podruhé marionetové divadlo Kaš-
párkův svět a do třetice jsme pozvali divadélko 
Šikulka s pohádkou o vybíravé holčičce. Všem 
se také líbila jarní procházka lesem a pozorová-
ní probouzející se přírody. Líbila se jim hlavně 
rostlina svízel přítula, která se dala přilepit jako 
ozdoba na tričko nebo čepici. Při práci na školní 
zahradě si děti také samy zasadily květiny, na-

malovaly si květináč a měly 
tak krásný dárek pro mamin-
ky. Tím se dostáváme k měsí-
ci květnu, kdy nám počasí pří-
liš nepřálo, ale výlet do ZOO 
nám vyšel. Sluníčko svítilo, 
prošli jsme celou zoologickou 
zahradu a zůstal čas i na od-
počinek a zábavu na průlez-
kách. Starší děti navštívily 
stanici mladých přírodověd-
ců. Na školní zahradě sledu-
jeme, jak nám rostou různé 
bylinky a dozrávají jahody.

V červnu nás čeká výlet 
do Hradce nad Moravicí, kde 
uvidíme pohádku Princ Ba-
jaja. Oslavíme také Den dětí 
a na konci měsíce se rozlou-
číme s předškoláky. Slavnost 
pasování na školáky bude 
spojena s táborákem a noco-
váním ve školce.

Pak už některým nastanou 
prázdniny, jiní budou navště-
vovat školku ještě čtrnáct 
dní v červenci, kdy máme 
prázdninový provoz. Přejeme 
všem krásné léto, pěknou do-
volenou a rodičům budoucích 
školáků hodně trpělivosti. 
V příštím školním roce se 
opět přihlásíme.

Kateřina Čepková, 
učitelka

TJ Sokol Děhylov veze 
z Mistrovství ČR 3 medaile!

Sokol hledá 
mladé fotbalisty

Mateřská škola 
Děti se opravdu nenudí

Gabriela Štěpánová a Markéta Synková na druhém 
místě.

Od 1. 7. do 31. 8. se mění provozní doba 
knihovny. Bude otevřeno pouze v úterý 
od 9-12 a 13-18 hodin. Každý čtvrtek a v úte-
rý 29. 7. a 5. 8. bude knihovna UZAVŘENA.

Prázdninový 
provoz knihovny
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Již dopoledne si děti zazávodily na in-li-
nových bruslích na cyklostezce do Děhylova 
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže.

Den dětí odpoledne byl letos v Plesné mi-
mořádně krásný. Od půl třetí se již scházely 
rodiny s dětmi, převážně menšími, takže letos 
převládaly dětičky od 3 do 6 let, pro něž bylo 
připraveno tolik zábavy a her, že si mohly celé 
odpoledne bohatě vybírat. Mohly házet míč-
kem, lovit rybičky – za vše vždy byly odměně-
ny sladkostí. Ti starší soutěžili ve sportovním 
víceboji. Ve všech kategoriích byli první tři 
odměněni nejen  diplomem, ale letos i medailí 
„Dětský den Plesná“ s umístěním a všichni pak 
tradičně sladkostmi. Asi 80 dětí si opravdu svůj 
svátek užilo.

Letos byl dětský den obohacen o dva kul-
turní zážitky: klasické loutkové divadlo Babky 
Miládky svými pohádkami děti uchvátilo jako 
nás starší v našem dětství. Děvčátka a kluci ani 
nedutali.

Svůj stánek zde měla i naše nová knihov-
na, v němž paní knihovnice zaujala děti slov-
ními hrami a ukázkami toho, co mohou děti 
v knihovně najít.

U dalšího stánku si děti mohly nechat nalíčit 
na tvář masky populárních pohádkových a fil-
mových postav.

A nakonec si děti samy opekly nad ohněm 
špekáček.

Šárka Hrdinová

Dětský den se opravdu vydařil

Hasiči z Plesné zvou občany na hasičské 
soutěže, které sbor pořádá v termínu:

21. 6. 2014 Hasičská soutěž mladých hasičů 
,,Ukončení Ostravské ligy“ v 9 hodin za HZ.

Přijďte povzbudit naše soutěžní družstva 
a tím přispějete k dobré náladě a vítězství 
našich družstev.

Soutěže proběhnou za každého počasí, 
občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou hasiči

Pozvánka
Hasiči informují
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Městská policie

Již tradičně se poslední srpnovou sobotu, 
která letos připadá na 30. srpna 2014, v zadní 
části Komenského sadů, ul. Hrušovská v Mo-
ravské Ostravě uskuteční od 12:30 hod. Mezi-
národní setkání jízdních policií.

Již po sedmnácté se zástupci jízdních poli-
cií z celé České republiky i ze zahraničí setkají 
v Ostravě, aby změřili své síly, předvedli spo-
lu se svými čtyřnohými svěřenci dovednosti 
a umění obstát ve všech náročných situacích, 
kterým čelí při výkonu služby, a vyměnili si na-
vzájem cenné zkušenosti. Pro širokou veřejnost 
je tato akce jedinečnou příležitostí seznámit se 
blíže s prací strážníků a policistů, kteří vykoná-
vají službu v sedlech koní. 

Strážníci a policisté na koních se utkají 
ve třech disciplínách – parkúrovém skákání, 
zrcadlovém skákání a hlavní disciplíně, tzv. po-
licejním parkúru. 

Návštěvníci se také mohou těšit na bohatý 
doprovodný program.  Připraven je rovněž pro-
gram pro děti. 

Vstup na akci je bezplatný.

Městská policie zve 
na XVII. mezinárodní 
setkání jízdních policií

Oznámení stanoviště včelstev
Vážení včelaři, kteří máte umístěná svá 

včelstva na území Plesné, splňte svou po-
vinnost danou § 51 zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších 
změn a doplňků a nahlaste stanoviště svých 
včelstev zdejšímu úřadu. Dle § 7 prováděcí 

vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních or-
ganismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin jste tak měli učinit do konce února dané-
ho roku (stanoviště včelstev se hlásí každoročně). Formulář 
„Oznámení stanoviště včelstev“ je ke stažení na stránkách 
www.plesna.cz nebo je rovněž k dispozici na ÚMOb Plesná 
u p. Janšové.

Ondřej Lang začal s internetovým podni-
káním v osmnácti letech. V době, kdy studoval 
na střední škole a profesionálně hrál fotbal, pro-
dal svou první kliku ke dveřím a založil první 
e-shop. Vyplnil tak díru na českém interneto-
vém trhu. Od té doby se věnuje marketingu, za-
ložil další tři e-shopy, má projekt nastartujse.
cz, začal působit ve sdružení sportmind.cz, je 
členem studentské organizace AIESEC a při-
pravuje nejprestižnější veletrh pracovních pří-
ležitostí pro studenty v ČR.

Ondřej vám na příštím setkání ukáže, že to 
jde všechno skloubit a že věk ani zkušenosti 
na internetu opravdu nehrají roli. 

Přijďte se inspirovat i vy!
23. 6. od 19:00 v cowo centru VIVA Ostra-

va (Horní 55, Ostrava - Jih)
www.businessheroes.cz / VSTUP ZDARMA

Věk a zkušenosti 
v podnikání nehrají roli

Dne 27. 5. 2014 jsem v okolí budovy úřadu v Plesné ztratila mobilní telefon zn. 
SAMSUNG v černo-fialovém pouzdře. 

Prosím o vrácení alespoň SIM karty a paměťové mini karty s osobními fotogra-
fiemi do schránky u vchodu na úřad.

Předem děkuji Jiřina Janšová

Ztráta mobilního telefonu


