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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
špatném stavu. Tak jako v předešlých letech, i na
v tomto čísle našich novin bych Vás rád
letošní rok jsme vyčlenili do rozpočtu finanční
informoval o investičních záměrech, které jsme se
prostředky na přípravu studií a projektových
zastupiteli připravili na tento rok. Jak jste jistě
dokumentací. Se zastupiteli jsme se dohodli na
zaznamenali, tak se naplno rozjely stavební práce na
přípravě studie a projektové dokumentace na akci
revitalizaci areálu TOSTA, které budou dokončeny
,,Revitalizace veřejných prostranství v ulici Zahradní
na konci tohoto roku. S touto stavbou jsou také
a Světlá“, projekt na rekonstrukci Nádražní ulice,
spojeny demoliční práce, které obtěžují a zatěžují
Šeříkové ulice a také úpravu části Tovární ulice,
především majitele nemovitostí v bezprostřední
která se kvůli revitalizaci areálu TOSTY
blízkosti tohoto areálu, které bych chtěl tímto
nedokončila. Připravujeme také zasíťování deseti
požádat o trpělivost a shovívavost. Současně zde
pozemkových parcel v části Sibiř a přibližně patnácti
také řešíme navýšení dotačních prostředků z důvodů
parcel v části Šneky. Na městském úřadě bychom
nárůstu
cen
stavebních
prací
a
také
chtěli zrekonstruovat chodby a díky dotaci se také
nepředvídatelných nákladů. V březnu zahájíme
opraví vnitřní prostory hasičské zbrojnice a bude
stavební práce na první etapě cyklostezky z Plesné
vyměněna střecha. Co se týče žádostí o dotace,
do Velkého Luhu. Zde se jedná o úsek od hřbitova
v lednu jsme podali opětovnou žádost na Komunitní
po odbočku k pile, kde končí katastr města Plesné.
dům, která nám v loňském roce byla zamítnuta. Ještě
Další úsek je od odbočky k nádraží Velký Luh a třetí
podáme žádost o dotaci na dětské hřiště a
je od nádraží k napojení na již vybudovaný chodník
rekonstrukci areálu TJ.
ve Velkém Luhu. Bohužel, zatím byla poskytnuta
Doufám, že všechny naplánované investice
dotace jen na první etapu a doufáme, že se postupně
se podaří v tomto roce zrealizovat a přispějí tak
na tuto stezku podaří zajistit finanční prostředky,
k dalšímu zlepšení života občanů Plesné. I nadále
aby mohla být dokončena. V průběhu března
Vás budeme informovat o naší práci.
budeme mít dokončenou projektovou dokumentaci
se stavebním povolením na akci ,,Revitalizace
Petr Schaller - starosta města
veřejného prostranství v ulici 5. května“. Jedná se o
rozšíření
parkovacích
míst,
rekonstrukci komunikací, chodníků,
schodišť, nové veřejné osvětlení,
dešťovou kanalizace, úpravy zeleně a
nové dětské hřiště. Jelikož je tato akce
finančně náročná, rozdělili jsme ji také
na tři etapy. První etapu zahájíme
v letošním roce, jedná se o úpravu ulice
Farní a okolí bytových domů č. p. 458
a 459. Druhá etapa bude pokračovat
v dalším roce a následné dokončení
v roce 2022. Další investicí je
rekonstrukce povrchů v Lomené ulici
na Sibiři. V letošním roce se dokončí
vodovod a kanalizace v Lomničce, kde
se také v rámci této akce opraví část
5. reprezentační ples města Plesná, foto: Miroslav Chlad
komunikací, které jsou zde rovněž ve
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Zprávy ze základní školy
Leden ve školní družině
Po vánočních prázdninách jsme se
sešli v družině plní radostných zážitků a
rozbalili jsme dárky, které nechal Ježíšek
dětem v družině. Letošní zima nám zatím
nepřinesla sníh a proto jsme nemohli
uskutečnit řadu naplánovaných aktivit
spojených s tímto bílým „ zázrakem“, ale
třeba se počasí umoudří a vše doženeme.
Společně jsme si vyprávěli, jak se v
zimním období staráme o ptáčky, v lese o
zvířátka nebo proč je sníh důležitý pro
rostlinnou říši. Nejvíce času jsme věnovali
tématu jak vyzrát nad nemocemi, jak se
oblékat a jaké zdravé potraviny jsou v tomto
období pro naše tělo důležité.
Vychovatelky ŠD

Leden ve znamení prevence patologických vlivů
Dne 23. 1. 2020 se žáci 5. až 9. třídy
zúčastnili akce pod názvem “Kyberbezpečí”. Tato
věková skupina je nejčastější cílovou skupinou,
která je velmi ohrožena kyberkriminalitou. Cílem
akce bylo předat informace o zásadách bezpečného
chování na internetu, v rámci sociálních sítí, chatu a
jiných veřejných komunikačních prostředků.
Lektorka vyprávěla velmi poutavě. Bylo vidět, že
problematika není žákům cizí. Nebyli pouze
pasivními posluchači, ale aktivně vstupovali do
programu a pokládali mnohdy zajímavé otázky.

Uvítali možnost vyzkoušet si virtuální brýle a
ocitnout se na palubě vesmírné lodi.
Cílem této akce bylo, aby si žáci uvědomili
rizika virtuální komunikace a uměli se bránit
případnému virtuálnímu (reálnému) nátlaku. V
podobných akcích budeme jistě pokračovat. Témat k
řešení je hned několik. Mezi nejpalčivější patří
kouření žáků z prvního stupně (mimo školu, ve škole
se s tímto problémem nesetkáváme) nebo vysoká
absence žáků.
Bc. Zdeňka Jandová, tř. uč. 9. A

Zprávy z mateřské školy
Leden v MŠ
V tomto měsíci se témata našeho vzdělávání
zabývají zimou a jejími znaky v přírodě. Tak tomu
bylo i letos, ale teplé počasí nám komplikovalo
přímou zkušenost, a tak jsme při výrobě sněhu a
ledu byli nuceni používat i lednice. Do budoucna
budeme muset zřejmě těmto jevům přizpůsobovat
naše vzdělávací plány. Povídali jsme si o lesních
zvířatech a ptácích, jak oni přežívají toto období a
jak jim v tom můžeme pomoci. Proto nás potěšila
návštěva myslivců ve školce, kteří nám o tom

zasvěceně vyprávěli. Lednové dny nám zpestřilo i
divadlo Letadlo se svojí pohádkou V korunách
stromů, tentokrát zimních.

Komunitně osvětové setkání
Setkání proběhlo 14. 1. 2020 a zúčastnili se ho děti,
zaměstnanci a rodiče naší školky. Jeho tématem byl
les a jeho obyvatelé, a tak jsme rádi přivítali členy
mysliveckého sdružení Plesná, pana J. Banuta a pana
V. Svobodu. Nejprve nám vyprávěli o lese a
zvířatech. Nechyběly ani zážitky a příběhy z jejich
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působení v okolních revírech. Všechny pak zajímal
obsah kufrů, které s sebou přinesli. Uvnitř byly
poskládány různé vábničky. Pak se celou školkou
nesly hlasité i tiché zvuky lesních zvířat. Všichni se
snažili hádat, co slyší, ale moc se to nedařilo, a tak
nám zkušené uši myslivců, zvyklé v lese dobře
poslouchat, dost pomáhaly. Nakonec vznikl prostor
pro dotazy. Všichni se tak mohli dovědět, co je
zajímá. Děti nejvíce bavilo poslouchat zvuky. Aby
však něco slyšely i v lese, musí se chovat tiše a
ohleduplně. Překvapilo nás, co všechno obnáší práce
myslivců v okolních lesích. Prožili jsme zajímavé a
poučné dopoledne.
Miroslava Gruberová, DiS.,
vedoucí MŠ

5. reprezentační ples města Plesná
V sobotu 15. února se konal 5. reprezentační
ples města Plesná. Jeho moderování se ujal jako i
v předešlých ročnících rodák z Plesné Miroslav
Kunc, který nešetřil
chválou na vzkvétající
Plesnou. Krátce po
osmé hodině zahájil
ples
společně
se
starostou města Petrem
Schallerem a poté
hostům
představil
taneční pár sourozenců
Navrátilových z taneční
školy Vladimíra Hány.
Teprve
devítiletá
Kristýnka
a
dvanáctiletý Jakub nás
svým
úžasným
vystoupením naladili do taneční nálady. Děti nám
předvedly několik známých tanců a vysloužily si tím
obrovský aplaus. (Foto na titulní straně)
K tanci nám hrála v Plesné již známá
skupina Fryzúr a parket nezůstával prázdný až
do poslední minuty plesu. V malém sále hrál
diskotékové hity DJ Šurda. Jeho produkci
využili hosté až v pozdějších hodinách, zato
místní Coctail bar měl opět napilno od první
chvíle.
V deset hodin měla vystoupit taneční
skupina Filla Crew z Chebu. Ta si však spletla
město a místo do Plesné tak dorazila do Plané.
Vznikla velice komická situace. Skupina stála na
Náměstí Svobody číslo popisné 52, což
souhlasilo s adresou našeho kulturního domu, ale
místo kulturního domu tam stál Nonstop bar, kde
to sice také žilo, ale nikdo je tam nečekal. Když

mi po telefonu sdělovali, že stojí u
České spořitelny před Nonstopem, lekla jsem se, že
snad cestovali až do Plesné u Ostravy. Skupina si
nakonec
své
vystoupení u nás
odtančila
jen
s malým zpožděním.
Posledním
vystoupením byla
Trial show, kdy nám
dva
mladíci
předvedli exhibiční
show na kolech.
Vystoupení
bylo
plné adrenalinu i
vtipu a nechyběla
ani
jistá
dávka
Trial show
strachu. Diváci i
odvážní dobrovolníci se opravdu bavili.
Po půlnoci již došlo na tombolu. Z ústřižků
vstupenek jsme vylosovali dámu, která dále losovala

Coctail bar v malém sále
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majitele čtyř hodnotných cen tomboly. Výherci si
tak odnesli kávovar Delonghi, mobilní telefon
Xiaomi Redmi Note 8, Xbox One a Smart TV
Samsung s úhlopříčkou 55 palců. Těmto šťastlivcům
ještě jednou blahopřejeme a ostatním hostům našeho
plesu velice děkujeme za velmi příjemnou
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atmosféru, kterou společně vytvořili, a těšíme se na
další ročník této společenské události, která by
v žádném městě neměla chybět.
Doris Bigasová, MKS
Foto: Miroslav Chlad

Městská knihovna Plesná
Celé Česko čte dětem v Městské knihovně
v Plesné
24. ledna 2020 odpoledne jsme se sešli s
dětmi na prvním čtení v novém roce 2020. A protože
byl tento den Mezinárodním dnem komplimentů,
několik jsme si jich složili a vysvětlili jsme si, co
vlastně kompliment je. A ten jistě každého potěší.
Připomněli jsme si, co je to PF posílané
přátelům v novém roce, svátek Tří králů i Hromnice.
Celé odpoledne se neslo v duchu pohádek.
Míla Vrbová přinesla dětem knihy pohádek z
roku 1958. Byly sice opotřebované, protože se z
nich četlo, ale to je jen dobře. My jsme si přečetli
pohádku „Všem se člověk nikdy nezavděčí“, což
jistě každý z nás dobře zná, a pohádku „Sedm lží“,
že lež má krátké nohy. To je stará a známá pravda.
Pokračovali jsme rychlokvízem „Co všechno
umí zvířata“ a pohádkou „O králi havranů“.
A na závěr to byla tradiční křížovka a kvíz.
Děkuji Míle Vrbové za připravený program.
Společné čtení v únoru nás čeká v pátek
21. 2. od 15.00 hodin, tentokrát v prostorách
knihovny. Srdečně zvu i další zájemce a čtenáře,
abychom se sešli ve větším počtu než tentokrát.
Dana Placatková, vedoucí městské knihovny

Nové knihy:
Silver Josie
Brown Sandra
Bryndza Robert
Clark Mary Higgins
Cook Robin
De la Motte Anders
Janečková Klára
Johnson Maureen
McCullough Colleen
Musso Guillaume

Den, kdy jsem zahlídla
lásku
Kouřová clona
Kanibal z Nine Elms : první
případ Kate Marshallové
Přede mnou se neschováš
Pandemie
Zimní oheň
Unesená
Křiváci
Hořkosladký život
Dívka a noc

Musso Guillaume
Silva Daniel

Volání anděla
Nová dívka
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LUBĚNKY ZPÍVALY PRO VEJPRTY
Poslední dobou jako by se s tragédiemi
roztrhl pytel. Média informují o ničivém požáru na
Sibiři, poté v Austrálii a nakonec v malém městě
100 km vzdáleném od Plesné, ve Vejprtech. Asi se
tyto události nedají srovnávat, ale přesto se jedná o
neštěstí a nelze ho ignorovat. A protože se na mnoha
místech konají sbírky na již zmíněnou Austrálii,
rozhodly se Luběnky uspořádat koncert, jehož
výtěžek věnují Domovu pro osoby se zdravotním
postižením ve Vejprtech. A proč? Protože je nám
nejblíže.
Bohužel pouze 15 lidí si našlo hodinku
v pátečním podvečeru 31. 1. a přišli podpořit tuto
myšlenku. A to i přes velmi rozsáhlou medializaci
akce. Co víc dodat? Je to smutné.
Vybranou částku zatím neznáme, neboť jsme
nechaly
kasičku
zapečetěnou.
Na
žádost
předsedkyně SPCCH paní Stadtlerové, poskytneme
kasičku ještě na akci, kterou tato organizace pořádá.
A to na oslavu MDŽ 14. března 2020. Snad kasičku
naplníme. Pokud má ale někdo zájem ještě přispět,
může tak učinit kdykoli. Kasička je k dispozici
v kanceláři MKS.
Doris Bigasová, MKS

Seniore, pozor na podvodníky!
Preventisté Karlovarského kraje by rádi
upozornili zejména seniory na podvodníky, kteří se
snaží vloudit do jejich blízkosti, a to z jediného
důvodu: podvést je a okrást.
Bohužel k podvodům a krádežím dnes už
nedochází jen při návštěvách podvodníků, kteří se
vydávají např. za revizory plynu apod., ale i za
zavřenými dveřmi Vašeho obydlí. Podvodníci se
s Vámi mohou spojit prostřednictvím telefonu nebo
v některých případech i prostřednictvím internetu.
Mezi časté praktiky patří např. telefonáty
podvodníků, kteří se vydávají za rodinné příslušníky
a žádají o finanční prostředky, jež si u nich
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vyzvedne jejich kamarád. Buďte proto obezřetní,
s kým komunikujete, a v případě, že Vás někdo
požádá o pomoc, zejména o tu finanční, dejte si
pozor.
V případě,
že
Vás
prostřednictvím telefonu:

někdo

kontaktuje

 S cizími lidmi se nebavte.
 Nikomu do telefonu neuvádějte své osobní
údaje.
 Prostřednictvím telefonu nikomu nesdělujte
čísla
faktur
služeb,
které
máte
zprostředkovány.
 Podvodníci se na Vás mohou obrátit i pod
záminkou Vašich příbuzných v nouzi, vše si
raději dopředu ověřte, než někomu svěříte
své mnohdy celoživotní úspory, může se
jednat o podvod.
Zdánlivě Vás může
kontaktovat
z neznámého
čísla
Váš
vnuk/vnučka s žádostí o zapůjčení peněz na
výhodnou koupi vozidla.
V případě, že někdo zaklepe na dveře Vašeho
bytu:
 Neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za
nimi. Vaše bezpečí může ochránit
panoramatické kukátko nebo bezpečnostní
řetízek na dveře.
 Jestli na Vás zvoní opravář a nebyli jste o
jeho návštěvě předem informováni, dveře
neotvírejte.
 Podvodníci za Vámi mohou přijít např. i se
záminkou výhry v loterii či přeplatků energií.
 Buďte obezřetní i v případě, že Vás osloví
někdo se záminkou zatelefonování kvůli
poruše na vozidle.
 Nepodléhejte vidině levného nákupu nebo
zprostředkování levnějších služeb, ve většině
případů se jedná o podvod.
 Nesdělujte nikomu cizímu své osobní údaje.
 Nikomu neukazujte, kde máte uložené
úspory.
Vždy, než někomu svěříte jakoukoli finanční
částku, si danou situaci ověřte buď u svých
příbuzných nebo u zprostředkovatele jednotlivých
služeb. Neboť v případě, že z Vás podvodníci
nevylákají peníze přímo, najdou si jiný způsob, jak
Vás okrást.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje
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Nový ceník za likvidaci komunálního odpadu - rok 2020
(ceny zůstávají stejné jako v roce 2019)

NÁDOBA

FREKVENCE ODVOZU

ROČNÍ PLATBA

POLOLETNÍ PLATBA

80 l

1 x týdně
1 x 14 dní*
kombinovaný*
1 x týdně
1 x 14 dní*
kombinovaný*
1 x týdně
1 x 14 dní*
kombinovaný*
1 x týdně
1 x 14 dní*

2 126,- Kč
1 366,- Kč
1 746,- Kč
3 164,- Kč
2 024,- Kč
2 594,- Kč
6 200,- Kč
3 984,- Kč
5 092,- Kč
21 710,- Kč
11 336,- Kč

1 063,- Kč
683,- Kč
873,- Kč
1 582,- Kč
1 012,- Kč
1 297,- Kč
3 100,- Kč
1 992,- Kč
2 546,- Kč
10 855,- Kč
5 668,- Kč

120 l

240 l

1 100 l

* kombinovaný odvoz od 1. 5. do 31. 10. – odvoz 1 x za14 dní
* odvoz 1 x za 14 dní každý sudý týden
Platební údaje Města Plesná: účet č. 160 120 634/0600 vedený u Moneta Money Bank, variabilní symboly - viz
níže - uvedeny k jednotlivým platbám nebo v hotovosti do pokladny Města Plesná.

******
ODVOZ TKO:

OSTATNÍ PLATBY:

Variabilní symbol TKO: 3722000 + číslo domu
půlročně – nejpozději do 31. 3. a do 30. 9.
příslušného roku
ročně – nejpozději do 31. 3. příslušného roku

poplatek za psa VS 1341000+číslo psa (každý rok
stejné)
pronájem pozemku SS 61712131, VS č. pozemku
před lomítkem
pronájem hrobového místa VS 3632+číslo hrobu
splatnost nejpozději do 31. března příslušného roku

Platný ceník na příslušný rok je vyvěšen na
internetových stránkách města Plesná:
www.mestoplesna.cz/plesna/odpadovehospodarstvi-technicke-sluzby/cenik-za-likvidacikomunalniho-odpadu/
Odvozy zajišťuje firma Marius Pedersen a.s.,
Chocovice 20 / Skalná 351 34
Reklamace: Julie Miller: tel. 354 438 916,
mobil 724 154 907
email: Julie.Miller@mariuspedersen.cz
Vedoucí: Ing. Vít Sloup ml., obchodní zástupce
mobil: 724 372 854
email: Vit.Sloup2@mariuspedersen.cz
BIO POPELNICE
Cena za svoz BIO popelnice o objemu 240 l je
stanovena na 540,- Kč/rok, svoz je prováděn od 1. 4.
do 30. 11. příslušného roku.
Variabilní symbol svoz BIO popelnice: 3726+číslo
domu, splatnost nejpozději do 31. března
příslušného roku.

UPOZORNĚNÍ:
Od ledna 2020 je možné zdarma odevzdávat použité
rostlinné oleje a tuky ve sběrném dvoře města
Plesná. Použité rostlinné oleje a tuky je třeba
odkládat v uzavíratelných obalech.
Sběrný dvůr:
Období od 1. 10. do 30. 4. po - pá 8.00 - 15.00 hod.
Období od 1. 5. do 30. 9. po - pá 7.00 - 14.00 hod.
+ každá sobota v sudém týdnu 8.00 – 12.00 hod.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska. Stáří
15 - 19 týdnů, 169 - 219,- Kč/ks.
Plesná, Náměstí Svobody – 7. 3. 2020 - 14.00 hod.
Info: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci lednu 2020 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Fišerová Marie
Bechníková Věra
Skoumal Antonín
Gajdošková Zuzana
Vymazalová Božena
Zálešák Karol
Průcha Josef
Imrich Oto
Schweiglerová Eva
Rychlý Karel
Čejková Věra
Špulková Jiřina
Dingová Růžena
Odvodyová Marie
Schäffl Rudolf
Peterka Jiří
Kůrková Zdeňka
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
(redakce a SPOZ)
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Redakce děkuje všem přispěvatelům. Uzávěrka každého čísla je do 28. dne předchozího měsíce. Příspěvky předejte na adresu redakce.
Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce.
Měsíčník Plesenské noviny vydává Mkěstsý úřad Plesná, registrační číslo 13/99
Adresa redakce: MěÚ Plesná, 5. května 301, 351 35 Plesná, tel. 354 596 576, e-mail: plesna@mestoplesna.cz
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