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Vážení spoluobčané,
děkuji vám, že v této složité době dodržujete
v souvislosti s pandemií Covid-19 nařízení vlády,
která jsou pro nás všechny nepříjemná a omezující.
Jsou však nezbytná. Dá se říci, že jsme ukázněnější
než lidé ve větších městech, ale je pravdou, že daná
opatření se nám lépe dodržují, když jsme obklopeni
přírodou. Současně chci poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří se po vyhlášení nouzového
stavu přihlásili s pomocí zajišťování nákupů pro
seniory a dalšími záležitostmi. Velké díky patří
samozřejmě zaměstnancům městského úřadu,

technických služeb, policistům, zdravotníkům,
hasičům a poštovním úředníkům. Zvláštní
poděkování pak věnuji majitelům a provozovatelům
zdejších obchodů, díky nimž je naše město dobře
zásobeno potravinami, lidé tak nemusejí vyjíždět do
větších měst za nákupy a sedm dní v týdnu si zde
mohou nakoupit. Maminkám, které se v současné
době musí, krom běžných starostí, s dětmi navíc
učit, přeji mnoho sil. Všem ještě jednou děkuji za
ohleduplnost, díky které se budeme moci vrátit k
normálnímu životu. Přeji mnoho sil a pevné zdraví.
Petr Schaller – starosta města

Pohled na
staveniště
Tosty zezadu.
Z ulice Tovární
se nyní otevřel
výhled na
náměstí,
bytový a
kulturní dům.
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Malá hradní záhada
V jednom z loňských čísel Plesenských
novin byl zveřejněn článek o výročí napadení
plesenského hradu loupežníky z Chebu. Článek byl
z větší části zkopírován z webových stránek Plesné.
O pravdivosti těchto informací jen málokdo
pochybuje, proto jsem se ani já nesnažila je ověřit a
neváhala je oživit v plesenských novinách. Ale díky
reakci všímavého čtenáře, který nás navedl na
aktuálnější informace, jsme zjistili, že vše může být
jinak. Čtenář kontaktoval archeologa Filipa Prekopa,
který prováděl výzkum v této lokalitě, a upozornil
tak na zřejmou záměnu našeho hradu Neuhaus za
bavorský hrad Neuhaus an der Eger a tím pádem
jeho chybnou interpretaci v historii Plesné.
Kopíruji tedy e-mail, který nám poslal Mgr.
Filip Prekop:
…Rozhodně
na
onom
místě
nelze
předpokládat jakoukoliv existenci i jen podobné
lokality. (Jakou je hrad Neuhaus an der Eger – pozn.
red.) Pádných argumentů je hned několik a
nemusíme zacházet do nějakých detailů.
1) Val neskrývá žádnou zeď. To jsme doložili
výzkumem, ukazují to i mladší zásahy (bunkry?). Ani
v příkopu se nenacházejí nějaké zbytky zřícených
zdí. Je to všechno jemný, navátý písek (nebo větrem
erodovaná část zdejší horniny). Pozůstatky
kamenných konstrukcí by nikdy nezmizely takto
dokonale. Naopak je to jen část "odkopku" z
výrazného příkopu. Stavba železnice pouze "lízla"
jednu stranu lokality, jejímž směrem se příkop stejně
ještě zmenšoval, jelikož od strany železnice nebyl ani
praktický důvod jej budovat.
2) Malá plocha ohrazeného areálu nikdy
neumožňovala vznik větší hradební struktury a
nemohli ji zde ani plánovat.
3) V samotné ploše ohrazené příkopem lze
nalézt přirozený výchoz skály se stopami po snaze jej
odtěžit (linie kapes pro trhací dřevěné klíny), který
ale není dokončený. Tento blok by jistě nebyl takto
ponechaný, jelikož zabírá značnou část plochy a
určitě by byl "zpracovaný." Zároveň jsou tyto stopy v
oblasti běžné a jsou dokladem spontánní,
neorganizované těžby kamene, která se běžně
praktikovala v raném novověku.
Rozhodně z výše uvedeného vyplývá, že se
jednalo o nějakou jednoduchou, krátkodobě
užívanou polohu, a to klidně i v řádech dnů.
Například řada polních opevnění z 30-ti leté války
jsou i masivnější konstrukce a víme, že v síle 100200 mužů byla vybudována za jediný den. Písčité
podloží tomu také jistě nahrává. Časové zařazení je

už problematičtější. Nálezy jsou opravdu ojedinělé a
nelze je zcela považovat za doklad sídlení. Kopí je
lovecký nebo vojenský nástroj, kterou někdo mohl
ztratit kdekoliv jinde v lese. Na místě chybí jakákoliv
kulturní vrstva (vrstva keramiky, hnojiště, obydlí,
...), která by jasně osvětlila dobu obývání. Absence
těchto běžných archeologických pramenů je ale
dalším nepřímým důkazem krátkodobosti a
skromnosti původního užívání, pro které lokalita
vznikla.
O podrobnostech výzkumu si můžete přečíst
zde:
http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/texty/hra
d-u-plesne-zvany-neuhaus
Podle tohoto zdroje zde byl prováděn
povrchový, detektorový i archeologický průzkum,
který ovšem neposkytl dostatečný materiál k
stoprocentnímu potvrzení či vyvrácení existence
historické stavby v místě označujícím „hrad
Neuhaus“, ani k datovému zařazení památky. Už
vůbec nelze s jistotou říci, že se jednalo o hrad.
S největší pravděpodobností je tato informace
pouhou souhrou náhod a omylů dob minulých.
Všechny poznatky lze vyčíst v obsáhlém a
podrobném článku Filipa Prekopa (viz odkaz) včetně
historických souvislostí. Já zde zkopíruji pouze
závěr výzkumu:
Zhodnocení
Představený výzkum je první snahou o
archeologické vyhodnocení diskutabilní památky
Neuhaus
u
Plesné.
Bohužel,
dosavadní
archeologické snažení nepřineslo žádné konkrétní
zjištění, které by mohlo jednoznačně časově a
funkčně zkoumanou památku zařadit.
Na základě chudého archeologického
souboru můžeme konstatovat, že nebyly zjištěny
žádné doklady lidských aktivit na lokalitě nebo jejím
okolí, které by souvisely s opevněnou lokalitou a
bylo by možné je časově zařadit hlouběji do
minulosti než do novověku. V ploše památky, stejně
jako v jejím okolí, máme doklady spontánní těžby
výchozů kamene, kterou nelze přesně časově zařadit.
To, že Neuhaus byl zamýšlen jako středověký
hrádek na přelomu 12. a 13. století, nelze zcela
vyloučit, ale existence plnohodnotného hrádku se
jeví stále méně pravděpodobná. Plošná absence
movitých nálezů datovatelných do tohoto období je
opravdu překvapivá a poukazuje buď na velmi
krátkodobé užívání nebo mladší vznik a jiný účel
lokality. Pokud bychom přijali možnost, že lokalita
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mohla vzniknout někdy v průběhu středověké
kolonizace, museli bychom jednoznačně odmítnout,
že bychom stavbu mohli považovat za funkční či
dokončenou. Hlavní argument je přítomnost velkých
bloků přírodního výchozu kamene na severním
vrcholu opevněné plochy a absence jakýchkoliv
kulturních souvrství v ploše památky. Je nutné ale
přiznat, že nezachycení středověkých nálezů
neznamená jejich skutečnou absenci.
Ani varianta vzniku lokality v některé z fází
novověku není bez zádrhelů. Připadala by v úvahu
pouze vojenská polní ležení z třicetileté války.
Přestože tato ležení ze své podstaty nevytvářejí
kulturní souvrství s deponováním běžného
kuchyňského odpadu, stejně jako vždy nemůžeme
počítat s nálezy militarií. Více než neobvyklý je
oválný tvar opevnění. V období třicetileté války nebo
i mladších obdobích se výhradně setkáváme s
pravidelnými nebo mnohoúhelníkovými tvary.
Současné poznání je tedy možné shrnout do
konstatování, že opevněná poloha Neuhaus u Plesné
existovala před rokem 1720 a svému účelu sloužila
velmi krátce nebo pravděpodobně nebyla nikdy
dokončena. Žádné stopy po využití dostupného
kamene, včetně přirozeného skalního výchozu v
ploše opevnění, mohou napovídat, že zde nikdy
nevznikla zděná stavba, ale maximálně lehčí dřevěná
konstrukce, jejíž stopy výzkum nezachytil. Umístnění
opevněné polohy může mít návaznost na pozorování
několika reliktů zaniklých cest, případně na doposud
neprozkoumaný sídelní prostor údolí bezejmenné
vodoteče na východním úpatí.
Naopak výzkum bezpečně doložil, že v ploše
památky i jejím bezprostředním okolí probíhaly boje
v závěru 2. světové války. Okolí je poseto zbytky
ruční munice, fragmentů masivního železa se
stopami působení ohně, které jsou s vysokou
pravděpodobností pozůstatky muničního vlaku
zničeného v posledních dnech druhé světové války.
Je pravděpodobné, že v tomto období vzniklo
nejméně porušení č. 2, které vykazovalo
znaky po uložení vojenského materiálu
se zbytky dobové hydroizolace. V ploše
památky
tak
musíme
počítat
s přítomností aktivit zapojených přímo
do těchto událostí.
Trvající otázky
Představený výzkum přinesl více
zásadních otázek než odpovědí.
Budoucí odborná pozornost by měla být
věnována především povrchovému
průzkumu údolí s vodotečí východně od
Neuhausu. Ten by mohl přinést
definitivní vyloučení či potvrzení
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středověkého osídlení okolí. Odborné terénní
aktivity v ploše památky by bylo vhodné směřovat do
prostoru dna příkopu a masivu vnějšího valu. Zde
bychom měli mít největší pravděpodobnost zachytit
datovatelný materiál z doby fungování lokality.
Bohužel se již není možné pohybovat v rozsahu
existujících porušení. Výzkum by bylo třeba
formulovat jako čistě badatelský.
Opomíjenou a přínosnou komponentu
lokality spatřuji v dokladech událostí konce druhé
světové války. Speciálně zacílený výzkum v širším
okolí památky by mohl velmi obohatit poznání
stigmatizovaného období dějin regionu. Z distribuce
železných fragmentů by bylo možné rekonstruovat
přesné místo destrukce vlaku, stejně jako přesun a
pozice jednotek, použitou výzbroj nebo intenzitu
vzájemného střetu. Čitelnost těchto událostí je v
okolí Neuhausu relativně vysoká. Existence
pohraničního pásma výrazně snížila intenzitu jinde
běžných hospodářských zásahů a lidských aktivit po
roce 1945.
Mgr. Filip Prekop, archeolog
Zdroj: Památky a příroda Karlovarska – Regionální
internetová
topografická
encyklopedie
Karlovarského kraje
Závěrem bych chtěla poděkovat za reakci na
zveřejněný článek, těší mě, že lidé náš malý „plátek“
čtou. Trvalo dlouho, než jsem se ke zveřejnění
nových informací o výzkumu dostala, neboť se jako
každý potýkám s nedostatkem času. Ale nyní se
kýžený čas k napsání článku naskytl, proto jsem se
znovu začetla do informací od pana Prekopa a ty
vám předložila. Chtěla jsem je shrnout do krátkého
článku, ale osekat takto odborné informace jsem si
nakonec netroufla, proto vám servíruji pouze část
těchto informací a věřím, že si zbytek dohledáte,
pokud vás budou zajímat.
Doris Bigasová, MKS Plesná
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Zprávy ze základní školy
Žádné prázdniny, žáci se učí doma
Vzhledem k neobvyklé situaci v souvislosti
se šířením koronaviru jsme byli postaveni před
nelehký úkol vzdělávat všechny žáky dálkově.
Možností, jak vzdělávat na dálku, je velké množství.
Naše škola zvolila systém vkládání úkolů na
webové stránky školy vždy na dva až tři dny
dopředu. Soubory vždy obsahují třídu, týden,
předmět a učivo. Každý učitel individuálně
podporuje domácí vyučování. Je na něm, jestli zvolí
základní systém využití učebnic a pracovních sešitů
nebo obohatí dalšími možnostmi předávání
informací (odkazy, prezentace…). Žáci k předávání

splněných úkolů využívají služební emailové adresy
učitelů nebo portál i-škola a mohou si být jisti, že
jimi vypracované úkoly učitelé vždy projdou a na
možné
chyby
je
upozorní.
Samozřejmě
zohledňujeme i možnosti rodin, někteří si tak pro
materiály chodí osobně.
Učitelé pravidelně spolupracují a předávají si
zkušenosti a nápady na nové formy distančního
vzdělávání. Máme velikou radost, že se tento systém
pěkně rozjel.
Milí žáci a rodiče! Nebojte se, až se spolu
setkáme, vše zkontrolujeme a dovysvětlíme. Každý
spočítaný příklad, každé vyřešené cvičení přijde
vhod. Zvládnout tuto situaci je především naše
učitelská a vaše žákovská starost. Klidně nás
kontaktujte, vaše postřehy nám mohou pomoci.

Berme celou situaci pozitivně. Jednou to skončí a
žáci se vrátí do školy, kdy bude opravdu co dohánět.
Ing. Radka Dyčková, zástupkyně ředitele školy

Zápis bez parády
V úterý 7. 4. 2020 proběhl zápis do 1. třídy
naší základní školy. Jak všichni víme, v této době
nemohl proběhnout dle běžných zvyklostí, což byla
velká škoda. Zápis musel proběhnout bez
přítomnosti budoucích prvňáčků.
Za sebe velmi oceňuji, jakým způsobem k
situaci dokázali přikročit všichni zákonní zástupci,
případně osoby odpovědné za výchovu. Pro nikoho
nebyl problém dodržet stanovená pravidla o počtu
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osob v budově školy, o způsobu pohybu po škole a o
dodržování hygienických pravidel. Myslím, že námi
nastolená pravidla byla velmi účelná a tudíž snadno
akceptovatelná. Dokonce i účastníci zápisu se do
vymezeného časového úseku rozprostřeli tak, že se
prakticky žádná „fronta“ před budovou školy
netvořila, před školou pouze jednou čekaly na zápis
dvě osoby. Snad i my jsme touto formou zápisu
přispěli v boji se šířením nám všem známého a ve
sdělovacích prostředcích neustále skloňovaného
viru.
Ano, zapsat děti se nám podařilo bez
problémů, ale všichni víme, že tomu něco chybělo.
I rodiče nám sdělovali, že se jejich dítě na zápis
těšilo. My jsme také nepřišli s dětmi do přímého
kontaktu a tak jen kvitujeme to, že většina
předškoláků, kteří navštěvují naši MŠ, měla možnost
si v únoru první třídu prohlédnout v rámci dne
otevřených dveří. O ten sice mezi jejich rodiči nebyl
prakticky žádný zájem (pouze jedna maminka se
svým dítětem), ale během dopoledne si ve školce
přítomní předškoláci první třídu prohlédli a s
prvňáky si mohli i popovídat a pozorovat jejich
práci.
Tedy snad alespoň drobná motivace a
upozornění na to, že od září bude zase vše jinak,
končí docházka do MŠ a začíná ŠKOLA. A my si
přejeme, aby to bylo dvakrát jinak. Aby kromě toho,
že příští zápis již bude opět parádou a slavnostním
okamžikem pro všechny zúčastněné strany, byl celý
příští rok tím, který proběhne v běžném režimu.
Mgr. Václav Polívka, ředitel školy

Virus nejen ve škole
Ha, ve škole byl koronavirus! To si zřejmě
řekla řada senzacechtivých čtenářů při přečtení
nadpisu. Nicméně hned na začátku je musím
zklamat – v naší mateřské ani základní škole jsme
nezaznamenali mezi dětmi, žáky ani zaměstnanci
žádný případ zjištěné přítomnosti koronaviru, který
způsobuje onemocnění COVID-19.
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Tento příspěvek je o tom, co pro naše
zařízení, ale občas i pro celou společnost znamená
tato celosvětová pandemie.
Jak to vše začalo? Jako blesk z čistého nebe.
Ještě před vyhlášením nouzového stavu bylo vládou
(MŠMT) přijato opatření, podle kterého se až do
odvolání zakazuje výuka žáků za jejich přítomnosti
ve školách. Dozvěděli jsme se to v úterý pouze ze
zpráv v médiích, na internetu. Od středy již žáci
nesměli do školy. Zbyl pouze velmi krátký čas (asi
tak jedna hodina) na to, aby žáci dostali alespoň
stručnou zprávu pro rodiče s oznámením o vzniklé
situaci. Za stěžejní považuji informaci, že bližší
informace
budou
na
školním
webu
(www.zsplesna.cz).
Na těchto stránkách jsem zveřejnil nejprve
základní informace a pak i informace o organizaci
výuky. Jak jsme si ověřili, o tom, že na školním
webu jsou průběžně umísťovány podklady pro
výuku, ví všichni žáci, u těch mladších určitě i jejich
zákonní zástupci.
Vzhledem k tomu, že ne všichni mají
možnost přístupu na internet, umožnila škola i tu
možnost, že takovým žákům tyto podklady vytiskne
a vydá. A jak to tak bývá a v celém životě platí: Kdo
chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Jak
to myslím? Je celá řada žáků a případně rodičů, kteří
dbají na domácí výuku, a to i bez ohledu na to, že
doma nemají počítač, případně internet. Prostě našli
způsoby, jak se školou komunikovat, jak domácí
výuku provádět. Na druhou stranu jsou i tací, kteří
dělají „mrtvé brouky“ a našli důvody pro to, aby
nedělali nic…. U starších žáků, kteří by se již měli
připravovat samostatně, je tímto „důvodem“, který
jistě nahlas nepřiznávají, především jejich lenost a
neochota.
Velmi si vážíme spolupráce s rodiči, kteří
mají o vzdělání svého dítěte opravdový zájem, se
svými dětmi pracují a zajímají se o ně. Někteří se
zalekli množství, pro některé bylo překvapením, co
všechno žáci ve škole dělají. Mám drobnou radu –
pokud máte doma víc těch školou povinných,
věnujte se především žákům prvního stupně,
druhostupňové spíše jen kontrolujte. A že se
některým nechce, že je to nebaví a odmítají Vás
poslechnout, lžou Vám? Asi jste je dodnes
nevychovali (a samozřejmě my jsme to ve škole již
dávno viděli) k zodpovědnosti, k tomu, že v životě
neděláme pouze věci, které by nás bavily, ale je celá
řada věcí, které prostě udělat musíme.
No a starosti přibývají. Přišlo doporučení
MŠMT k uzavření mateřské školy. Po dohodě s obcí
(a jak se ukázalo, velmi správně), jsem rozhodl o
uzavření naší MŠ. Opět ze dne na den s plným
vědomím komplikací, které to může rodičům
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přinést. Trochu nás k tomu přivedl i pohled na počet
dětí, které v posledních dnech naši „mateřinu“
navštěvovaly – bylo jich velmi málo. Proč si
myslím, že toto rozhodnutí bylo správné? Stačí se
podívat na mapu výskytu onemocnění COVID-19 po
okresech a zajistíme, že právě okres Cheb byl v
rámci našeho kraje v počtu onemocněných na
prvním místě.
No a situace v MŠ i ZŠ přetrvává dodnes. Jak
dlouho, to nikdo neví. Zřejmě uvidíme podle
průběhu nákazy.
Před samotným závěrem si dovolím některé
své neradostné postřehy. Samozřejmě se najde celá
řada žáků (zvláště těch větších), kteří se školou
prakticky nekomunikují, případné úkoly buď
neodevzdávají vůbec, nebo pouze sporadicky.
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Mnoho rodičů odhalilo po upozornění školy, že jim
o své přípravě do školy lžou. Asi je důležité přísloví
„Důvěřuj, ale prověřuj“. Na druhou stranu se najdou
i někteří rodiče (a těší mě, že jsou to výjimky), kteří
využívají možnosti čerpat OČR na šesťáky, OČR
čerpají i rodiče, z nichž ten druhý nikde nepracuje a
je doma…. Vím, mají na to nárok, ale děkuji těm
rodičům, kteří myslí i na společnost, nejen na sebe.
Všem přeji, aby další dny přinášely co
nejvíce zpráv o tom, že situace se blíží k
normálnímu stavu. Možná to je pro řadu z nás opět
možnost uvědomit si, že věci nemusí fungovat vždy,
navždy a podle našich představ.
Mgr. Václav Polívka, ředitel školy

Zprávy z mateřské školy
Březen ve školce
Měsíc začal jako každý jiný. Připravovali
jsme se na plánované činnosti a akce. Velmi
oblíbený je maškarní karneval, který se ve školce
uskutečnil v úterý 3. března. Pečlivě jsme se
připravovali. Vyzdobili celou školku pestrými
barvami, které snese snad jen právě karneval.
Pořídily se odměny a občerstvení pro děti. Šikovná
maminka vyrobila do třídy Medvídků sladké klauny
a lízátka, za což jí patří velké poděkování. A pak
přišel den karnevalu a místo dětí a učitelek byla plná
školka zvířátek, pohádkových postaviček a
superhrdinů. Nechyběli ani představitelé různých
povolání, například kuchař. Celý den jsme se dobře
bavili, a abychom nezapomněli, přijela nás navždy
zaznamenat paní fotografka. Rodiče pak měli
možnost si fotky koupit.
A to byla naše první a poslední březnová
akce. Pak se vše rušilo. Mělo přijet divadlo z Chebu,
jaro jsme chtěli oslavit barevným dnem, plánovali
navštívit knihovnu a vyhlásila se jarní soutěž pro
rodiče a děti. S přibývajícími bezpečnostními
opatřeními nám ubývaly děti. V pondělí 16. 3. přišly
dvě rodiny, a tak nejen z tohoto důvodu, ale i z
hlediska ochrany zdraví, po vzájemné dohodě
zřizovatel školku také zavřel.
Vedoucí MŠ M. Gruberová, DiS.

Další informace k zápisu do MŠ
Vzhledem k epidemiologické situaci a
doporučením MŠMT připomínám, že kromě
osobního podání přihlášky a další povinné
dokumentace lze použít i dalších způsobů, které
nevyžadují osobní přítomnost osoby odpovědné za

výchovu u zápisu dětí do MŠ. I v případě osobního
podání bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a s
dodržováním platných hygienických opatření. Na
webu www.zsplesna.cz se po kliknutí na vybraný
způsob dozvíte bližší informace k průběhu a
požadavky na doložení dokumentace.
1) Osobní podání (úterý 5. 5. 2020) v budově
MŠ, Lázeňská ul.
2) Do datové schránky školy - ID datové
schránky školy je jkumgjd (odesláno musí být přímo
z datové schránky osoby odpovědné za výchovu do
5. 5. 2020).
3) E-mailem, s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze jen poslat prostý email!), případně
musí být elektronicky podepsán každý zaslaný
dokument (příloha). Termín odeslání je též 5. 5.
2020.
4) Poštou – opět termín do 5. 5. 2020, každý
dokument musí být podepsán zákonným zástupcem.
Dokumentace:
(odkazy budou aktivní nejdéle od 15. 4. 2020 na
webu školy v článku se stejným názvem)
- žádost o přijetí dítěte
- čestné prohlášení o očkování a kopie
očkovacího průkazu
- písemná dohoda MŠ se zákonným
zástupcem
- souhlas se zpracováním osobních údajů
(fotografie z akcí apod.)
- přihláška ke stravování
- informace k placení stravného
Mgr. Václav Polívka, ředitel školy
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Preventivní článek
Motorkářská sezóna začíná

 Buďte vždy připraveni brzdit.

S příchodem jara a prvních slunečních
paprsků bude přibývat na našich silnicích i
motorkářů. Je potřeba tedy dbát zvýšené pozornosti
a více sledovat situaci okolo sebe. Říká se, že
cyklisté a chodci jsou nejohroženější účastníci
silničního provozu. Do této kategorie spadají i
motocyklisté. V případě dopravních nehod těchto tří
účastníků silničního provozu bývají ve většině
případů vážné, v některých případech i tragické
následky.
Drazí motorkáři, počítejte s tím, že v této
době jsou vozovky ještě studené a v ranních
hodinách Vás mohou zaskočit ještě ranní mrazíky.
Většina řidičů si na Vaši přítomnost na silnicích
musí po zimě zase zvyknout, proto buďte zvláště
obezřetní. Někteří řidiči mohou být také roztržití, to
může být zapříčiněno m. j. také jarní únavou.
Dbejte na to, aby Vaše první kilometry byly v
klidném tempu. Nechrání Vás žádná karoserie či
bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní
bezpečnosti, které máte na sobě. Na každou
vyjížďku, včetně té testovací, použijte oblečení
určené na motocykl, kvalitní pevnou obuv,
rukavice, chrániče kloubů a páteře. Samozřejmostí je
také nasazená a řádně připevněná ochranná přilba.
Při nákupu ochranných prvků a oblečení vybírejte
ty s reflexními prvky, neboť „vidět a být viděn“ je
základní bezpečnostní pravidlo pro účastníky
silničního provozu.
Před každou jízdou je potřeba motocykl
zkontrolovat, tak jako kontrolujeme svá vozidla.
Zkontrolujte upevnění kol včetně tlaku v
pneumatikách, napnutí řetězu, dále těsnost motoru a
tlumičů, zásadní je také funkčnost brzd a osvětlení.
Samozřejmostí je také mít s sebou povinnou výbavu.

 I brzdění je umění – zvláště za mokra pozor
na vodorovné dopravní značení, zejména na
přechody pro chodce. Nedělejte na nich
žádné manévry jako je brzdění, prudké
změny směru, velký náklon, snadno můžete
uvést svůj motocykl do smyku.

Několik preventivních rad:
 Při jízdě buďte neustále ve střehu.
 Předvídejte.
 Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle
sebe.
 Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT
VIDĚN.
 Dávejte dostatečně dopředu najevo své
úmysly.

 Vždy si nechávejte odstup od ostatních
účastníků silničního provozu.
 Dávejte pozor na nečekané překážky, které
Vás mohou na vozovce potkat (např. olej,
nafta či výmol).
 Buďte ohleduplní.
Přejeme Vám v nové sezóně, abyste se vždy
v pořádku vrátili zpět domů.
nprap. Mgr. Soňa Podlahová, nprap. Mgr. Věra
Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje
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Rouškovník
Je to zvláštní doba, pro mnohé z nás těžká,
nejvíce asi pro maminky dětí školou povinných, ale i
pro ty, jejichž práce byla jakkoli omezena. Ale
přesto mám pocit, že jsme si blíž. Víc si pomáháme,
více si všímáme jeden druhého. Ve chvíli, kdy se
zjistilo, že máme nedostatek ochranných pomůcek,
zasedla spousta žen k šicím strojům a začaly
nezištně šít ochranné roušky pro široké okolí
z každého kousíčku látky, kterou doma našly.
Ani my v kulturním domě jsme nezůstaly
pozadu. Vytvořily jsme „Rouškovník“ a na něj
připevňujeme téměř každý den tolik roušek, kolik
jich doma stihneme našít. Ale nejen my na něj
připevňujeme roušky. Již několikrát obrostl i
rouškami od jiných dobrovolnic, za což mnohokrát
děkujeme. Zvlášť děkujeme Hedvice Húskové –
Studio záclon Cheb za dodaný materiál na šití
roušek.
Ač by člověk řekl, že v této chvíli již musí
mít roušky každý, zmizí vždy úroda z Rouškovníku
závratnou rychlostí. A tak si pro vás paní
Placatková, po vzoru chebské knihovny, připravila
stolek plný odepsaných knih a časopisů, které jsou
určené zdarma k odběru.
A ještě něco málo k rouškám. Roušky jsou
šité ze 100% bavlny. Při správném ošetření roušky ji
lze tedy opakovaně použít. Nejjednodušším
způsobem, jak roušku sterilizovat, je vyvaření.
Nechte vodu s rouškami projít minimálně 5 minut
varem a usušte. Roušky lze samozřejmě i prát
odděleně v pračce. Roušky je pak zapotřebí ještě
vyžehlit, ideálně párou. Pokud nemáte parní
žehličku, pak alespoň na nejvyšší stupeň po dobu 5
minut. Před manipulací s rouškami je vhodné mít
vždy vydezinfikované ruce a snažit se dotýkat pouze
okrajů roušky, co nejméně sahat na střed a přední
části ústenky. Nezapomeňte, že by takto
vysterilizované roušky měly být uchovány na místě,
které předtím vydezinfikujete. Ústenka by se měla
ideálně měnit každou hodinu, zejména pokud se
pohybujete mezi větším množstvím lidí. Vyměnit by
se měla i v okamžiku navlhnutí.
Přestože rouška virus 100% nezastaví, omezí
šíření kapének s virem. Nosit roušku, ať už
jakoukoliv, má tedy opravdu smysl. Dále se chraňte
dodržováním hygienických pravidel, jako je časté
mytí rukou či pravidlo nedotýkat se rukou nosu,
tváře ani očí. A věnujte čas i posílení svého zdraví.
Pokud máte ve své anamnéze pylové alergie,
pak začněte užívat antihistaminika hned, bez ohledu
na to, zda se již u vás alergie projevila. Snažte se
odhalit všechny spouštěče alergií a následně se jim i
vyhýbat a co nejvíce povzbudit svůj imunitní

systém. Užívejte stravu bohatou na vitaminy a
zařaďte i tzv. zelené superpotraviny. Jedná se o
zelený ječmen, sladkovodní řasu chlorelu a
sladkovodní sinici spirulinu. Tyto tři zelené zázraky
obsahují látky, které umí blahodárně působit na naše
zdraví – posilují imunitu, detoxikují organismus,
odbourávají stres, napomáhají zlepšit ostrost vidění
atd. Uvidíte, že se díky nim budete se svými
alergiemi prát mnohem lépe.
Když se ráno osprchujete studenou vodou,
zásadně potlačíte produkci histaminu, který
způsobuje alergii v těle. Zároveň se díky studené
sprše budete otužovat a tím posílíte vaši imunitu.
Je také fajn zaměřit se čas od času na
pročištění jater. Na to je nejlepší ostropestřec
mariánský nebo měsíček lékařský. Je však dobré
bylinky užívat dlouhodobě.
Přejeme všem, ať tuto nezvyklou situaci
v pohodě přečkáme a ve zdraví se zase sejdeme na
nějaké kulturní akci nebo v knihovně.
Doris Bigasová, Dana Placatková a Jana
Vaňousová, MKS a knihovna Plesná
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Večerka U Kapra slaví výročí
Hodně dlouho jsem přemýšlela, co napsat k
výročí, které nás jako firmu čeká. Dne 1. května
2020 totiž oslavíme 25. rok trvání naší prodejny.
Myslela jsem si, jak vypíši naše úspěchy i
neúspěchy, co všechno nás tento rok čeká. Vše však
zastínila nynější situace. Pro nás to znamená více
práce pro všechny, myšlení hodně dopředu i myšlení
za některé neukázněné zákazníky. Ti by si měli
uvědomit, že tím, že přijdou bez roušky, a v obchodě
již nakupuje dalších 5 lidí, ohrožují nejen nás
zaměstnance, ale i všechny ostatní zákazníky.
Naštěstí těchto jedinců je relativně málo. Nicméně
kdyby se nakazila byť jen jediná prodavačka, zavírá
se celý obchod. Kam budou chodit nakupovat ti,
kteří nejezdí do práce mimo Plesnou? To je právě to
přemýšlení dopředu.
Více práce znamená desinfekcí otírat madla u
dveří, košíky, pult a jiné plochy, kam mají zákazníci
přístup. A sehnat dezinfekční prostředky, rukavice,
roušky, když je to teď nedostatkové zboží, je
opravdu těžké. Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří nám nezištně, byť po troškách, jak měli
možnost, přinesli rukavice nebo vlastnoručně ušité

roušky. I my jsme něco ušily a daly jsme
zákazníkům, kteří neměli nic.
Chci vzkázat těm, kteří se na nás naštvali,
když se na ně spustila bandurská kvůli
neukázněnosti: nechte si to projít hlavou, myslete
v téhle těžké době i na ostatní lidi, nejen na sebe –
„já chci jen to nebo ono“!
A co si tedy přát k našemu výročí? Jen to, co
si přejeme všichni, zůstat zdraví!
Jsme dobrá parta a s vaší pomocí to
zvládneme, i když je to někdy těžké. Tak ať nám
všem prodejna U Kapra vydrží spoustu dalších let!
Alena Skalická a všichni zaměstnanci
Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 5.00 - 19.00
Sobota: 7.00 – 15.00
Neděle: 7.00 – 12.00
Vstup pouze s košíkem, maximální počet
osob v prodejně je 5. Podle nařízení je nutné si
desinfikovat ruce a použít jednorázové rukavice.
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Městská knihovna Plesná
Nové knihy:
Vondruška Vlastimil
Bešťáková Eva
Tatíček Šimon
Lloyd Josie
Bryndza Robert
Kara Lesley
Škápíková Jitka
Driscoll, Teresa
Smolíková Klára
Cole Daniel
Hollinghurst Alan
Prášková Markéta

Apage Satanas
Bavorský případ
České státní svátky
Dívka na útěku
Dívka v ledu
Fáma
Heidi a její kamarádi
Chladná jako led
Knihožrouti
Konec hry
Linie krásy
Mágové z Agarveny.
Prokletá pevnost

Karika Jozef
Chudožilov Petr
Wood Laura
Bryndza Robert
Haratischwili Nino
Zibura Ladislav
Petříčková Renata
Pawlowská Halina
Läckberg Camilla

Na smrt
Na velrybě
Nebe ze zlata
Noční lov
Osmý život: pro Brilku
Prázdniny v Evropě
Strašidla z Vidlákova
Takhle jsem si to teda
nepředstavovala
Ženy bez slitování

Případné informace na telefonním čísle:
354 596 504
nebo 777 534 883

Březen - měsíc čtenářů
Městská knihovna nabízela v březnu
přihlášení zdarma, odepsané knihy i vrácení
dlouhodobě půjčených knih bez poplatku a také
konání besed pro děti ze
základní školy. Ale
nestihli jsme vše, co
bylo v plánu, a až nám
to
situace
dovolí,
budeme pokračovat. Do
knihovny přišly na
návštěvu pouze děti 1. a
3. třídy.
Prvňáčci
se
seznámili s knihovnou, s
knihami,
s
jejich
značením, s tím, jak
mohou vypadat a jak se
k
nim
chováme.
Tématem byla kniha
„222
dopravních
prostředků“, a i když je
to
leporelo,
nabízí
spoustu obrázků a k nim
i odpovědí od dětí.
Každé auto má svůj účel
a děti se zapojily do
povídání o všem, co k
dopravě patří.
Kniha „Bydlíme“
od Jiřího Dvořáka je
plná zvířátek a jejich

obydlí, která se nápadně podobají těm lidským. A s
ní se seznámili žáčci 3. třídy. Děti se dozvěděly
spoustu zajímavostí ze světa zvířat. Přečetli jsme si
pověst o Chebském
hradu, která je spojená s
Albrechtem
z
Valdštejna.
Hádanky
jsou vždy zpestřením, a
proto také nechyběly.
Na konec všechny děti
malovaly obrázky, na
téma, které se jim líbilo.
A hlavně proto, aby se
jimi mohly ozdobit zdi
ke knihovně a všichni
tak
mohli
jejich
výtvarná
dílka
obdivovat. A ty tady
čekají
na
své
obdivovatele, až bude
knihovna
znovu
otevřena.
Přeji
svým
čtenářům hodně zdraví a
budu se těšit na jejich
návštěvu
při
jejím
znovuotevření.
Dana Placatková,
vedoucí knihovny
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SPCCH
Žít je ta nejkrásnější věc na světě

Nová klubovna ve Šnekách

Každoroční zahájení nového roku jsme
uskutečnili hned 18. ledna 2020 ve velkém sále
kulturního domu. Celé setkání s velkou účastí se
neslo v krásném společenském duchu, s daným
programem, dobrým pohoštěním, spoustou zábavy a
zejména i s radostí se opět spolu vidět a popovídat si
v duchu Ciceronova motta „ Žít je ta nejkrásnější
věc na světě,“ které nám rok 2020 uvozuje.
Jenomže pak udeřil nepřítel, neznámý koronavirus, a
ten nám znemožnil uskutečnit spoustu dalších
naplánovaných akcí se setkáváním a poznáváním.
Zrušila se oslava MDŽ, všechny klubové akce v
nové klubovně ve Šnekách, jednání výborových
schůzí a posléze i připravovaný květnový zájezd do
Ploskovic a Zubrnic. Liga proti rakovině přesunula
Květinový den z května na podzimní měsíce.
Okamžitě se zvedla vlna solidarity a šikovné
švadlenky z řad našich členek začaly šít tolik
nedostatkové roušky a dodávaly je na potřebná
místa. Šilo se pro obecní úřad ve Vojtanově, další
členka šila pro Hospic sv. Jiří v Chebu a ostatní pro
obyvatelstvo ve svých místech bydliště. V Plesné,
v Křižovatce, v Novém Kostele a ve Skalné. A kdo
nešil, dodával materiál - textil, nitě, gumičky. Nebo
žehlil a připravoval polotovary k šití. Každému, kdo
se jakýmkoliv způsobem zapojil, moc děkujeme!

Se souhlasem MěÚ Plesná jsme si po
Vánocích zařídili novou klubovnu v bývalé „zvláštní
škole“. Místnosti jsme vybavili nábytkem,
potřebným materiálem pro naši činnost a
přestěhovali tam vše z bývalého klubu v kulturním
domě. Společné setkávání jsme si však v těchto
prostorách mockrát neužili. Tak snad to vyjde v lepší
době. Držme si palce!

Zdobení skořápkovníku
I tato naše již tradiční akce byla
poznamenaná bezpečnostními nařízeními státu,
přesto se našli dobrovolníci, kteří vyzdobili březové
větvičky na náměstí v Plesné barevnými vajíčky. Za
dodržení bezpečnostních opatření, samozřejmě. Na
tomto místě musím pochválit i pěknou velikonoční
výzdobu v Křižovatce, kde měli skořápkovníky
rovnou dva. Rozhodně stojí za vidění. Děkujeme
všem, kteří se na zdobení podíleli!

INZERCE

PRÁCE MINIBAGREM
Tomáš Heneš
Tel: 777 594 435
Email: bagrlevne@email.cz
www.bagrlevne.cz

Vítězslava Pospíšilová
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci březnu 2020 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Karasová Vlasta
Vrbová Eva
Fašková Věra
Duchek Josef
Rozhoň Josef
Velehradská Zita
Zachariáš Josef
Merhout František
Koumarová Anežka
Karban Josef
Zíslerová Věra
Hoyerová Marie
Kapusnicová Marie
Vlasáková Anna
Škabradová Zdeňka
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
(redakce a SPOZ)
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