
1787 

Barokní kostel sv. Jakuba Staršího byl vystavěn  
v letech 1783–1787 asi 100 m severozápadně  
od původního dřevěného kostela a tvoří dominantu 
obce. Plesná měla samostatnou duchovní  
správu již od 15. století s výjimkou let 1654–1780, 
kdy byla přifařena k Hlučínu. Kostelní loď  
o velikosti 12 x 18 m je zaklenuta technicky  
náročným způsobem třemi pruskými klenbami. 
Současný oltář pochází z roku 1865, nad ním visel 
obraz sv. Jakuba Staršího z roku 1787, který byl  
za 2. světové války zničen. Nynější obraz z dílny 
akad. malíře Františka Mitáčka je z roku 1954.  
V minulosti byl kostel několikrát opravován,  
naposledy v roce 1999. V neděli po svátku  
sv. Jakuba Staršího (25. 7.), patrona zdejšího  
kostela, se slaví tradiční plesenská pouť.

1836 

Indikační skica slezského stabilního katastru  
pro obec Stará Plesná z roku 1836 zobrazuje  
tehdejší zástavbu, rozdělení i držitele jednotli-
vých pozemkových parcel. Zdejší obyvatelstvo  
se živilo zemědělstvím. Na vrchnostenských  
a poddanských polích se pěstovalo žito, pšenice, 
oves, chmel, velmi rozvinuto bylo rybnikářství 
(rybníky Holuša, Jebtný, Plesenský, Podleška, 
Podhorný, Sytný, Žabinec, Žitný) a pastevectví 
(chov ovcí). Od 16. století do zrušení poddanství  
v roce 1848 ves Plesná náležela k dobroslavické-
mu panství. V roce 1789 byla založena ves Nová 
Plesná. V polovině 19. století zde žilo 6 sedláků,  
3 zahradníci, 39 domkařů; nacházel se zde  
panský dvůr, dva mlýny, pila, lihovar.

1870 

Rolnická záložna v Plesné, ustanovená v dubnu 
1870, byla nejstarším českým úvěrním spolkem  
na slezském venkově. Účelem bylo „rolníkům  
a usedlým občanům peněžitou podporu za slušné 
úroky rychle zjednávati a společná průmyslnicko-
-rolnická podniknutí a závody spojenými  
silami usnadňovati a podporovati“. K zakládajícím 
členům patřili farář František Ječmínek, nadučitel 
Josef Cigánek, rolníci Jan Mikolajek, Josef a Karel 
Hrubý, Vincenc Nikel, Ignác Buček, bednář Petr  
Večerek. Nejprve se úřadovalo ve zdejší obecné 
škole, od roku 1907 v nově postavené budově.

1905 

Sbor dobrovolných hasičů vznikl na konci října 1905 
a je nejstarší dosud existující společenskou organi-
zací v Plesné. V prosinci toho roku valná hromada 
za přítomnosti 32 členů zvolila první výbor. V září 
1906 byla koupena první ruční čtyřkolá stříkačka, 
která je doposud provozuschopná. V roce 1907  
nechala obec postavit hasičské skladiště. Nová  
požární zbrojnice byla slavnostně otevřena 
 28. srpna 1965. Místní hasiči přispívali k společen-
skému a kulturnímu rozvoji obce. Konaly se každo-
ročně plesy, taneční zábavy, výlety, slavnosti, hrála  
se divadla. V roce 2005 Sbor dobrovolných hasičů  
v Plesné oslavil 100. výročí svého vzniku.

1930 

V říjnu 1930 byla slavnostně odhalena pamětní 
deska Tomáše Garrigua Masaryka v budově obecné 
školy, dnes mateřské školy. Za tímto činem stáli 
členové místní osvětové komise a učitelé obecné 
školy v Plesné. Žulový památník měl uctít zásluhy 
prvního československého prezidenta, který  
v tomto roce oslavil 80leté životní jubileum.  
V roce 1938 a v době po roce 1948 byla deska  
ukryta a zachráněna před zničením.

1997 

S příchodem jara se každoročně koná mezinárodní 
folklorní festival s názvem Májová Plesná. Na jeho 
přípravě a organizaci se spolu s obvodem podílejí 
Tělocvičná jednota Sokol Plesná, Dům dětí a mládeže 
v Plesné a místní sbor dobrovolných hasičů. Festival 
je spojen s ukázkami lidových řemesel, jízdou  
cimbálové muziky na žebřiňáku po obci, krojovaným 
průvodem s tanečníky, stavěním májky, hudební  
a taneční produkcí lidových souborů z domova  
i ze zahraničí.

2005 

Mezinárodní sochařské sympozium Plesná  
pořádá občanské sdružení pro podporu umění 
Silvie s městským obvodem od roku 2005. Okolí 
Domu dětí a mládeže v Plesné se po dobu dvou  
až tří týdnů proměňuje v unikátní uměleckou dílnu 
pod otevřeným nebem. Mezi zahraničními hosty 
jsou sochaři z Polska, Slovenska, Maďarska,  
Mexika a dalších států. Vedle dřeva pracují výtvar-
níci s kamenem a dalšími materiály. Akci završuje 
slavnostní vernisáž. Vzniklé plastiky jsou umístěny 
nejen v Plesné, ale i v jiných městských  
částech Ostravy.
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Popis znaku – polcený štít: v pravém modrém poli stříbrná kotva, levá polovina dělena, v horním červeném  
poli stříbrná růže postrkaná třemi (2, 1) stříbrnými krojidly, dolní pole pětkrát zlato-černě polceno.

Udělen Radou města Ostravy 11. 4. 1995.

Stříbrná kotva připomíná majitele vsi a panství v minulosti císařského radu Karla Antonína hraběte Gianiniho  
a zároveň má i symbolizovat odvození názvu městské části od slova ples – jezero. Motiv krojidel byl převzat  

z rodového znaku zakladatele Nové Plesné Josefa hraběte Wengerského.
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