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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
opakovaně jsem byl upozorněn na váznoucí údržbu veřejné
zeleně, přerostlou trávu apod.. V současné době nelze
vzhledem k nepřízni počasí travnaté plochy udržovat tak, jak
by bylo potřeba. Jakmile to počasí dovolí, zaměstnanci
technických služeb se vynasnaží toto napravit. Pevně však
doufám, že občané našeho města považují přerostlou trávu za
banalitu, ve srovnání s tím, čím se musejí potýkat lidé
postižení povodněmi. V této souvislosti bych rád vyzdvihl
práci Sboru dobrovolných hasičů Plesná, jejichž členové
(Marek Kováč, Jiří Holík, Martin Polívka, Tomáš Tipek a
Tomáš Žižka) se aktivně podíleli na likvidaci škod po
povodních v obci Veltrusy. Tímto děkuji sboru dobrovolných
hasičů.
V měsíci červnu proběhnou výběrová řízení na rekonstrukci
komunikací v ulicích Kaštanová a Dlouhá. Rekonstrukce ulice
Dlouhá proběhne ve dvou etapách. V první etapě bude
vybudován chodník a parkovací plochy a v druhé etapě bude
položen povrch komunikace. Na posledním veřejném
zastupitelstvu jsme také schválili nákup nového nákladního
vozidla pro sběrný dvůr a zároveň smlouvu na přípravu a
podání žádosti o dotaci na projekt kompostování ve městě
Plesná. Také byla dokončena a předána projektová
dokumentace na cyklostezku z Plesné do Velkého Luhu, která
by pomohla vyřešit bezpečnost pěšího provozu mezi těmito
dvěma obcemi. Ve spolupráci s paní starostkou Velkého Luhu
budeme hledat možnost financování této akce z dotačního
programu.
Na webových stránkách města probíhá anketa, ve které se
občané mohou vyjádřit k záměru města pořídit kamerový
systém, který by hlídal veřejná prostranství. Neustále řešíme
případy vandalismu, poškozování obecního i soukromého
majetku a nepořádek ve městě. Pachatelé těchto případů pak
budou trestáni.
Ve dnech 31.5. a 1.6.2013 navštívila
naše město delegace z partnerského
německého města Eichenzell.
Přeji Vám krásné léto a všem
školákům pěkné vysvědčení.
Petr Schaller
starosta města


Historický pohled na dnešní
Náměstí Svobody

Zasedání Zastupitelstva města Plesná
Na den 27. 5. 2013 svolal starosta města 19 zasedání
Zastupitelstva města Plesná. Za účasti 7 zastupitelů a 5 občanů
města byly projednány a schváleny všechny body
ze zveřejněného a doplněného programu jednání.
Po úvodních formalitách a zprávách starosty a předsedů
výborů byla schválena smlouva o dílo s firmou ŠU-STR s.r.o.
se sídlem Havlíčkova 1777/27, Cheb, na zateplení Kulturního
domu města Plesná za cenu 2 646 854,21Kč.
Zastupitelstvo dále schválilo smlouvu o dílo s Ing. arch.
Petrem Kvasničkou, Sokolovská 1105/100, Plzeň, na
zpracování energetického auditu, projektové dokumentace na
budovu ZŠ Plesná za cenu 130 000,- Kč. a smlouvu o dílo č.
SUC 0052/2013 s firmou SU-CONSULT s.r.o., se sídlem
Dvořákova 2249/21, Cheb, na zpracování a podání žádosti o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Zateplení ZŠ Plesná, Školní 254“ za cenu
195 000,- Kč. Zastupitelstvo též schválilo smlouvu o
provedení zemních prací s firmou Stavby IS, s.r.o., Plesná, na
zemní práce a uložení dešťové kanalizace na stavbě „Stavební
úpravy náměstí Šneky, Plesná“. Schválena byla též kupní
smlouva na odprodej budovy Sadová č.p. 225 (býv. zdr.
středisko) a přilehle parcely za cenu 1 950 000,-Kč a kupní
smlouvy na prodej pozemkových parcel č. 90/12, 90/13 a 90/3
k.ú. Šneky. Zastupitelstvo dále schválilo poskytnutí půjček
z FRB dvěma žadatelům. Dále byla schválena kupní smlouva
s panem Jiřím Radáčem, Sportovní 9, Skalná, na nákup
nákladního vozidla pro sběrný dvůr za cenu 1 499 190,-Kč vč.
DPH a smlouva o dílo s paní Ing. Evou Marešovou, Pastýřská
1241/3, Cheb, na zpracování a podání žádosti o poskytnutí
podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na
akci „Kompostování v obci Plesná“ za cenu 173 450,-Kč.
V bodě diskuse nebyly žádné připomínky ani podněty občanů.
/tajemník MěÚ/

červen 2013

Plesenské noviny

str. 2

Jsme nejlepší v kraji
Zprávy z Ekotýmu
Květen začal příjemným setkáním s naší družební Ekoškolou
ze Sokolova. 2. 5. 2013 jsme se sešli s jejich Ekotýmem
v našem novém altánu na workshopu Výroba přírodní
kosmetiky. Naši i sokolovští žáci se zaujetím míchali a
ochucovali pastu na zuby, jelení lůj a koupelovou sůl za použití
výhradně přírodních surovin a hlavně bylinek z naší zahrádky.
V průběhu programu jsme je provedli naší školou, která na
rozdíl od jejich něco pamatuje. Moc se jim u nás líbilo.
Další, nejdůležitější akcí, na kterou jsme se v Ekotýmu
připravovali celý rok, byla návštěva auditorů programu
Ekoškola ze Sdružení Tereza z Prahy, která proběhla 23. 5.
2013. Naším úkolem bylo se na ni co nejlépe připravit.
Členové Ekotýmu Daniel Krištof a Kateřina Peltrámová dostali
nejtěžší roli, roli průvodců. Na začátku návštěvu provedli po
celé zahradě a škole a seznámili ji se všemi úspěchy, ale i
problémy, které musel Ekotým řešit. Auditorky se poté sešly
s naší paní ředitelkou, celým Ekotýmem i vedoucí jídelny.
Popovídaly si s žáky z jednotlivých tříd o tom, jak jsou
seznámeni s programem. Odjížděly od nás nadšené a podle nás
i s pocitem, jak úžasně komunikativní Ekotým máme. Líbila se
jim Ekozahrádka a atmosféra ve škole.

Poslední akcí Ekotýmu byla
stavba hmyzího hotelu.
Poprosili jsme šikovné rodiče, zdali by nám v sobotu 25. 5.
2013 přišli pomoci. My jsme zajistili dřevo od sponzora,
spojovací materiál a rodiče si přinesli potřebné nářadí.
Souběžně se stavbou hmyzího hotelu vyráběla paní učitelka A.
Franková-Weiszdornová s dětmi z Ekotýmu popisky
k bylinkám na záhonech vyrobené z přírodních materiálů. Na
konci dílny děti umístily cedulky ke správným bylinkám.
Mezitím naši šikovní rodiče (Radek Merhout, Milan Kuka,
Jana Peltrámová) s panem školníkem Zdeňkem Blechou
stavěli a stavěli. Po několika hodinách urputné práce nám
postavili základ pro náš nový hmyzí hotel a je teď na členech
Ekotýmu a ostatních
žácích, kdy ho naplní
správným materiálem.
Děkujeme
všem
zúčastněným za jejich
čas, nadšení i dodaný
materiál.
Mgr. Alena Jelínková

Naši starší žáci dokázali nemožné, 21. 5. zvítězili v krajském
kole atletické soutěže Pohár rozhlasu. A jaká byla jejich cesta?
Prvním krokem bylo vítězství v oblastním kole 7. 5. v Lubech.
Podařilo se nám porazit tým ZŠ Luby. 15. 5. jeli na okresní
kolo do Mariánských Lázní. Největším soupeřem byl tým
sportovně orientované školy - 1. ZŠ Cheb. I zde naši žáci
dokázali, že jsou nejlepší. Bylo jim jasné, že poslední krok 21.
5. bude nejtěžší a musí překonat sami sebe. Pořadatelé byli
z výkonů našich žáků uneseni a jméno naší školy se neslo
celým stadionem. Bojovalo se do posledního okamžiku a
dokázali jsme to. Vítězný tým pod vedením pana učitele Ivana
Rambouska ve složení Martin Černý, Vojtěch Kastl, Karel
Klusák, Bořek Votruba, Petr Zapletal, Matyáš Hoyer a Jakub
Lupač získal 5 855 bodů.

Zklamáním je, že získané body nestačí na postup do
celostátního kola, kam postupuje 8 nejlepších. I když nemají
podmínky k trénování, dokázali, že jsou nejlepší
v Karlovarském kraji. Všem děkujeme za výbornou
reprezentaci školy.
Ing. Radka Dyčková
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Květen v mateřské škole
Den matek

Finanční gramotnost
Stejně jako v loňském roce se škola zapojila do projektu
„Výuka finanční gramotnosti pro žáky ZŠ“, jehož cílem je
naučit žáky nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí v oblasti

Počátek měsíce patřil v celé mateřské škole maminkám. Ve
všech třídách jsme s nimi chtěli oslavit jejich svátek a tak jsme
pilně zkoušeli a nacvičovali programy, které jsme jim
v jednotlivých třídách předvedli. Vyráběli jsme společně
dárečky, abychom maminky překvapili nějakou maličkostí.

U Medvídků jsme po připraveném vystoupení a občerstvení
s maminkami společně tvořili ozdobné spony. Koťátka pak
navlékala s maminkami náramky z korálků. Naši nejstarší
předškoláci zvládli již nacvičit hranou pohádku a tu na besídce
předvedli.
financí. Žáci 9. ročníku ve dnech 21. a 28. května absolvovali
2 cykly po dvou vyučovacích hodinách s lektorkou paní Ulrike
Trepákovou – obchodní vedoucí pro OVB.
Žáci se dozvěděli, co je to finanční gramotnost, jakou roli hrají
finance v jednotlivých obdobích života člověka a hlavně, že za
každé rozhodnutí ve svém životě nesou zodpovědnost jedině a
pouze oni sami.
Stejně jako vloni se s největším zájmem žáků setkala
interaktivní on – line hra „Moje Familie“, v níž aplikovali
poznatky získané v předchozích hodinách na životě jedné
čtyřčlenné virtuální rodiny.
Mgr. Alena Brabcová

Návštěva policejní stanice
Další týdny jsme se ve školce věnovali projektu poznávání se
záchranným kruhem, jehož součástí jsou hasiči a policisté.
Naše třídy navštívily policejní stanici v Plesné. Dětí se ujali
policisté, provedli je celou stanicí, ukázali celu, jak na počítači,
tak i v reálu. Seznámili je s výstrojí a nechali vyzkoušet
neprůstřelnou vestu. Malé návštěvníky zaujala i prohlídka
policejního auta a jeho zvuků, které se ten den šířily celým
městem. Chceme poděkovat policistům za ochotu a nové
zážitky.

Návštěva u hasičů
Členové hasičského sboru pan Kejmar a pan Bílek
nám umožnili rovněž nahlédnout do hasičské
zbrojnice v Plesné. Provedli naše děti, vyprávěli jim o
práci hasičů, připomněli jim telefonní čísla
záchranného systému. Děti zaujala i ukázka práce
s hydraulickými kleštěmi, které se používají
například při haváriích k vyprošťování. Největší
radost již tradičně byla při prohlídce hasičských aut.
Děkujeme za umožnění návštěvy, která vzbudila
v dětech zájem stát se členem hasičského sboru.
I když nám počasí moc nepřálo, věnovali jsme se
zbytek května živočichům, kteří žijí na loukách a
zahradách. Předškoláci si udělali den, kdy si dovezli
do školky kola nebo koloběžky a závodili na oválu.
Miroslava Gruberová, DiS.
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Svaz postižených civilizačními chorobami
KLUBOVÉ AKCE
V nově zřízené klubovně v kulturním domě jsme se od ledna
do května sešli 15x. Pro MDŽ jsme ušili 130 barevných
ozdobných květin, barvili jsme skořápky a připravovali
dekoraci pro velikonoční skořápkovník, párali staré pleteniny a
pletli společně teplé ponožky, pozvali si kolegyni z Dolního
Žandova paní Milenu Kudrhaltovou, která nás seznámila
s technikou patchworku a předvedla některé své výrobky i
postup práce. Z Chebu k nám jeden pondělní podvečer zavítaly
Chebské krajkářky, aby nám předvedly své umění, vyžadující
obrovskou trpělivost a velkou zručnost u práce s jemnou
krajkou. Zároveň nás seznámily i s dlouholetou tradicí
paličkované krajky v Krušných horách, které jsou po Itálii a
Nizozemí třetím místem v Evropě, kde se krajky začaly
paličkovat a vyráběly se různé druhy. Občanské sdružení
Krušnohorská krajka se sídlem v Karlových Varech dnes
sdružuje krajkářky nejen z této oblasti, ale i z jiných míst.
Pořádá pravidelná setkání, organizuje výstavy, kurzy,
krajkářské dovolené a spolupracuje s krajkářkami z německé
části Krušných hor. Při dalších setkáních v klubovně jsme
realizovali naše ruční práce a setkali se na besedě o Kubě. Dále
jsme připravovali aktivity pro rekondiční pobyt v Jiřetíně,
turistické výšlapy a nebo si jen tak povídali.
STŘÍPKY A POSTŘEHY
Květinový den – bylo prodáno 338 ks květinek měsíčku
lékařského pro Ligu proti rakovině a vybráno 7 219,- Kč.
Plesenský výšlap – jako partneři této akce jsme se podíleli na
přípravě občerstvení na startu a v cíli. Peklo 9 pekařek,
prodávaly 3 ženy, průvodce v kostele v Lomničce 2 ženy,
evidence na startu a v cíli 1 osoba.
Plesenský jarní jarmark – Prodej pečiva
v kulturním domě zajistilo 5 prodávajících,
peklo 38 pekařek.
Zájezd Říp – od města Plesná jsme získali
dotaci ve výši 6 000,- Kč na tuto akci.
Účastníkům zájezdu se vracelo 120,- Kč
z platby zájezdu.
REKONDIČNÍ POBYT
POD JEDLOVOU

V JIŘETÍNĚ

Okresní výbor SPCCH zorganizoval
rekondiční pobyt v Lužických horách v Jiřetíně pod Jedlovou.
V květnu jely dva turnusy, na září je připraven ještě jeden. 26
našich zájemců jelo v termínu 24. - 31. 5. 2013.
Společně jsme objevovali pohádková zákoutí okolních
Lužických hor s pověstmi, postavičkami kladnými i
zápornými, potkávali se s lidmi v tajemných neznámých
místech panství Tolštejnského a uctívali kult krásné zachovalé
přírody. Na svých toulkách a výšlapech jsme potkávali
věkovité stromy různého stáří, vzhledu a druhu se zachovalou
staletou energií, úchvatnou jarní přírodu s množstvím právě
kvetoucích luk, keřů a stromů, předhánějících se v rozličné
barevné kráse a vůni, úpravnost zahrádek a estetiku různorodé
dekorace v nich. Oceňovali jsme scenérii a malebnost mnoha
chaloupek lužické architektury a zachovalých nebo
renovovaných podstávkových domů, které skýtají pohodlný
dům pro život i práci a řemesla.

Vyšlápli jsme Jedlovou horu /třetí nejvyšší vrch Luž. hor/,
Tolštejn/zřícenina hradu/, Křížovou horu, další vršky a
ponejvíce dostatek louží a loužiček. Užili jsme si kapky shora,
zdola i zevnitř. Všemi smysly jsme ohodnotili regionální
potraviny, intenzivně ochutnávali sladké dobroty v místní
cukrárně, pekárně a kozí farmě. Koupání v bazénu ve
Varnsdorfu jsme nakonec omezili jen na přirozenou, ale
pořádnou sprchu ze samotného nebe. Zato nám pěkné slunečné
počasí vyšlo na celodenní výlet po blízkém okolí, při kterém
jsme s ochotným řidičem autobusu navštívili Rumburk,
rozhlednu Dymník, Starou hospodu, Panskou skálu, Nový Bor,
Kamenický Šenov.
Rozhýbávali jsme tělo rozcvičkami, rekondičními cviky,
relaxacemi, masážemi svalů vnějších i vnitřních. Každý večer
byl připraven „nespolečenský večer“ v maskách se soutěžemi,
hudbou, vtipy a veselím v dobré a soudržné partě.
V klidu přírody jsme vychutnávali pocity volnosti, nicnedělání,
vnímali a poslouchali každodenní kakofonii ptačího zpěvu.
A i když sluníčko nebylo venku na obloze, našli jsme ho jinde.
Ve veselé písničce, společných rozpustilostech a hrátkách,
bujarém smíchu, zajímavé knížce pana Fouska a především ve
skvělých lidech vedle nás.
To nejhezčí slunce je přece jenom v nás a je na nás jak ho
rozsvítíme a čím zahřejeme. Pak i ten déšť má své kouzlo a
čistou vůni a vůbec nám nevadí. Máme chvilku času pro druhé.
Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na přípravě a
průběhu rekondice patří poděkování.
/SPCCH/

Plesenský jarmark
Sobota 18. 5. 2013, kdy se konal
tradiční jarmark, přinesla deštivé
počasí. Až kolem poledne se trochu
vyjasnilo. Stánků tentokrát bylo velmi
málo, stánkaře asi odradil déšť a
chladno.
Místní si mohli koupit
domácí pečivo, které připravila MO
SPCCH a Svaz žen. Svaz žen se také
postaral o hudbu a dobrý guláš. V
kulturním domě k poslechu a tanci
hrálo Duo Plachý.

Venku si návštěvníci pochutnali na klobásách a opečeném
masu z řeznictví od Ušáka. Pro děti byly připraveny skákací
hrady, kolotoč a houpačky.
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Městská knihovna
knižní novinky za měsíc – červen 2013

V měsíci květnu 2013 oslavili významné
životní výročí tito občané Plesné:
Bílek Zdeněk
Hošťálková Anna
Němcová Floriana
Rýdlo Ludvík
Senci Josef
Groll Milan
Fišerová Věra
Slanovodská Elsa
Fúričková Marie
Ballo Ondrej
Dingová Ivana
Korelus František

Beletrie pro dospělé:
Bagshawe, T.
Berry- Dee
Březinová, A.
Casella, C.
César, J.
Eidler, P.
Hore, R.
Child, L.
Kňaze, I.
Lukowiak, K.
Mukasonga
Myers, T.
Odeon, S.
Pascal, A.
Siering, D.
Wagner, J. C.

Podle nových pravidel
Zrození vrahů
Zapuzená královna
Oxygen
Ocelový leopard
Jen vrah mluví pravdu
Zahrada vzpomínek
Za cenu života
Moje lovy bez zbraní
Vojákova píseň
Inyenzi, neboli, Švábi
Šamanovy ženy
Muži z bronzu
Skladatel bouří
Zastav se na chvíli…
Ledový měsíc

Beletrie pro mládež:

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme
(red. a SPOZ)

Myslivecké sdružení Plesná a AUZO Plesná
pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KDY - 15. 6. 2013 od 9°° hodin
KDE - Střelnice Lomnička

Pětiminutové pohádky na dobrou noc
Bauer, A.
Domácí loutkové divadlo
Blobel, B.
Na útěku
Francková, Z.
Opravdové vítězství
Gehm, F.
Divoška Lilly. Super modelky
Gehm, F.
Divoška Lilly. Školní superstar
Lažanská, I.
Mé sny voní stády koní
Murrell, D.
Velká kniha – Bojovníci
Říha, V.
Nejhezčí pohádky o princeznách
Scheffler, U.
Myší vyprávěnky pro kočku
Šmíd, Z.
Pohádky pro dobrodruhy
Naučná literatura:
Fedorovski, V.
Romanski, R.
Brod, T.

Carevny širé Rusi
Největší záhady světových dějin
Tobrucké krysy
/MěK/

SOUTĚŽ
Městská knihovna

VE STŘELBĚ JEDNOTLIVCŮ
Z MALORÁŽKY NA TERČ
(startovné 60,- Kč)

VE STŘELBĚ DĚTÍ ZE VZDUCHOVKY
NA TERČ
(startovné – zdarma)

Bude se soutěžit o spoustu hodnotných cen,
je pro Vás připraveno zvěřinové pohoštění, děti
dostanou zdarma buřty, které si mohou opéci.

Společné čtení se koná 14. 6. 2013 /pátek/
v Městské knihovně v Plesné od 15. 00 hodin.
Tentokrát budeme číst příběhy a pohádky
z Anglie, Skotska a Irska.

INZERCE
Prodám automatickou pračku. Beko za 2 000 Kč
Telefon: 728 128 174
Darujeme pěkná mourovatá koťátka. Přijďte si vybrat.
Odběr v druhé polovině července. Tel.607273075
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Program plesenského kina
na měsíc červen 2013 +
5. června – středa v 17.00 a 19.00 hodin

ARTHUR A MALTAZAROVA POMSTA
Pokračování příběhu o malém Arthurovi. Tentokrát se
Arthur vydá do říše Minimojů zachránit princeznu
Selénii, které hrozí nebezpečí.
Animovaný film Francie.
Přístupné, česky mluvené, 93 minut
Vstupné: 32+1 Kč
19. června – středa v 17.00 hodin

KAMARÁDI Z OBRAZOVKY 3.
Pásmo krátkých pohádek pro děti.
Přístupné, česky mluvené, 60 minut
Vstupné 24+1 Kč

26. června – středa v 17.00 hodin
/dopoledne školní představení/

TADY HLÍDÁM JÁ!
Rodinná komedie o tom, jak vám pes změní život…..
Český film.
Přístupné, 95 minut
Vstupné: 24+1 Kč

Redakce děkuje všem přispěvatelům. Uzávěrka každého čísla je do 28. dne měsíce. Příspěvky předejte na adresu redakce.
Měsíčník Plesenské noviny vydává Městský úřad Plesná, Registrační číslo 13/99,
Adresa redakce: MěÚ Plesná, 5. května 301, 351 35 Plesná, tel. 354 596 525, fax 354 596 576, e-mail: plesna@mestoplesna.cz

