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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto období a na tomto místě obvykle zvu
všechny naše občany na akce spojené s adventem a
Vánocemi. S ohledem na aktuální epidemiologickou
situaci to bohužel možné není. Všechny tradiční
akce byly naplánované a připravené. Uplynulý
půldruhý rok nám však ukázal, že mnohé plány
vzaly za své. Rušení akcí nikoho netěší a za každým
zákazem zůstává mnoho hodin zbytečné práce. Do
poslední chvíle jsme váhali, zda akce uskutečnit, ale
na doporučení hejtmana Karlovarského kraje jsme se
rozhodli plánované akce zrušit. Bezprostředně po
našem rozhodnutí byl vyhlášen vládou ČR nouzový
stav, který správnost našeho rozhodnutí jen potvrdil.
Začátkem roku v našem městě zemřel nebývalý
počet lidí. Každého se nákaza nějak dotkla. Prosím,
nejděme dalším tragédiím vstříc. Nastalé situace je
nám líto, zejména kvůli dětem, které se na tyto akce
těší nejvíce. Je však na nás, dospělých, věnovat v
tuto dobu čas právě našim dětem a advent jim
zkrášlit, jak to nejvíce půjde, a to bez ohledu na
epidemii a zákazy. Prosím proto všechny rozumné
lidi – najděme v sobě to dobré. Snažme se vytvořit

slavnostní atmosféru ve svých srdcích a domovech.
Myslím, že pokud se nám to podaří, budou
spokojené nejen naše děti, ale i my všichni.
Současně prosím diskutéry na sociálních
sítích, aby vážili svá silná slova na adresu lidí, kteří
odvádějí dobrou práci pro město a pokud je nějaká
akce zrušena, je to vždy po důkladném zvážení
vedení města a obvykle na základě vládních
restrikcí. Není to fér. Pokud ovšem někdo ví, jak by
se věci daly dělat lépe a efektivněji, přijďte nám tedy
pomoci. Věřím, že se uleví sociálním sítím i nám.
Všem přeji krásné a požehnané svátky a
především pevné zdraví!

Zvláštní poděkování:
Skupině
ČEZ
chci
poděkovat za finanční podporu,
která nám pomohla rozsvítit
spolu s vánočními stromy i
nově zrekonstruovanou budovu
bývalé továrna TOSTA.
Petr Schaller, starosta města

Pf 2022
Přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.
MKS, městská knihovna
a Městský úřad Plesná.
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Zprávy ze základní školy
Halloween ve školní družině
Halloweenské odpoledne jsme si vskutku
užili. Počasí nám přálo, proto jsme tento svátek
oslavili venku. Děti se převlékly do kostýmů a
„hurá“, šlo se soutěžit. Po splnění všech úkolů a
soutěží na nás čekalo občerstvení a opékání buřtů.
Všichni jsme se dobře bavili a užili si to. Rády
bychom tímto poděkovaly paní asistentce Petře
Kulčárové za pomoc na naší párty.
Vychovatelky ŠD
Jiřina Lorenzová
Veronika Boušová Blažková

Listopad ve třetí třídě
Celý měsíc se pilně učíme, co kdyby se
zavřely školy. Ale nic nám nebrání podnikat výlety
po našem městě a jeho okolí. Chodíme, koukáme,
zkoumáme, povídáme si o zajímavých místech a
jejich historii. Zvyšujeme si přitom fyzičku a víme
už spousta informací o našem městě. Hlavně stále
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připomínáme nedávnou minulost: hřiště na
Bamberku, lyžařský vlek, vlečka do koželužny.
Nebo současnost: vodárna na Bamberku, čistička
odpadních vod, studánka Radonka, rybník na Furtu.
Při těchto příležitostech žáci nacházejí spoustu
nepořádku a nepravostí. Jejich časté zděšení nad tím,
co dokážou udělat občané a možná i návštěvníci
našeho města, se těžko uklidňuje. Ne nadarmo je
polovina této třídy členy školního Ekotýmu.
Zamysleli se nad tím ve svých úvahách.
Nejlepší zde k přečtení.
Mgr. Alena Jelínková

Moje město
Naše město je obklopené nádhernou
přírodou. Líbí se mi, že kam se rozhlédnu, tam je
krásný les a krajina.
Naopak se mi tady nelíbí, že se lidé k našemu
městu neumí chovat. Kam se podíváme, jsou tam
nějaké
odpadky.
Nebo
je
někde
něco
posprejovaného nebo zničeného.
Ráda bych to změnila a budu ráda, když mi s
tím pomůžete.
GŠ, 3. A
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Moje město Plesná
Je tu skvěle, ale je tu jedna výjimka. Lidi by
neměli vyhazovat odpadky na zem. Příroda pak trpí
a naší třídě se to nelíbí. Za týden odpluje do moře
spousta tun odpadků. Víte, jak to tam vypadá? Ale
naše třída se to snaží napravit. Jak? Třídíme odpad a
nic nevyhazujeme na zem.
NM, 3. A

Moje město
Žiju tady rád, protože tu mám hodně lidských
i zvířecích kamarádů. Žije tu asi 2000 lidí. To je
docela hodně. Je tu dobrá škola, hezké skalky v lese,
ale nelíbí se mi tam ty odpadky.
Doufám, že za 100 let bude čistý les. Všichni
budeme hodní na přírodu, na sebe i na zvířata.
FP, 3. A

Moje město
Já v Plesné nebydlím, ale chodím sem do
školy. Líbí se mi tu, že to tu hezky vypadá a je tu
krásné prostředí. Je tu moc hezká příroda.
Co se mi tu nelíbí? Lidé tu pohazují odpadky do
přírody a někteří jezdí na koloběžkách uprostřed
silnice. Ale jsem ráda v Plesné.
BN, 3. A

Zprávy z mateřské školy
Byl jsem ve školce...
Pátý prosincový večer, kdy tma zakryje
všechny domy a za rozsvícenými okny panuje
tajuplná nálada, všechny děti očekávají můj příchod.
Tu a tam se vynoří dětská hlavička a pozoruje, jestli
už přicházím. Každý malý človíček se bojí, abych na
něj nezapomněl. Vždyť byl celý rok hodný. A nějaká
ta malá lumpárna??? Ta už se přece zapomněla.
Nejinak tomu bylo i v jedné školce, kterou jsem
navštívil výjimečně dříve, protože v neděli bych tam
jen tak někoho nezastihl, a hlavně to bylo velké
přání všech dětí, abych za nimi přišel právě tam.
A kdo nesměl chybět? Ano, čert. Ten děti
trošičku postrašil. A anděl, ten je zase utěšil. Ve
všech třídách na nás byli všichni připravení, děti
recitovaly krásné básničky, zazpívaly a tolik slibů,
co nám naslibovaly. Vše jsme si pečlivě zapsali a
příští rok zjistíme, zda to opravdu všichni dodrželi.
Samozřejmě i pár slziček ukáplo, ale stačilo mé a
andělovo pohlazení a bylo vše v pořádku. Rozdali
jsme balíčky s překvapením a hezky se rozloučili.
Děkuji také všem učitelkám, které se s dětmi
na náš příchod pečlivě připravovaly, bylo velkým
potěšením, i v očích dospělého, vidět tu radost z naší
návštěvy.

Dovolte mi, abych vám všem popřál krásné
vánoční svátky, prožijte je v klidu, ve zdraví a
hlavně s úsměvem na tváři. Je něco více, než to,
abychom byli zdraví a šťastní?
Tak příští rok na shledanou! MIKULÁŠ
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Městská knihovna Plesná
Nové knihy:
Hartl Patrik
Midwoodová Ellie
Doehnertová Rodica
Horáček Petr
Vondruška Vlastimil
Cílek Roman
Sheldon Sidney
Jacobsová Anne
Hawkins Paula
Brindza Robert
Peroutková Ivana
Shafferová Mary Ann
Rowlingová J. K.
Šárková Danka

15 roků lásky
Dívka, která utekla
z Osvětimi
Hotel Adlon
Husa Líza a vánoční
hvězda
Královražda na
Křivoklátě
Láska voněla smrtí
Neklid
Něžný měsíc nad
Usanbarou
Pomalu hořící oheň
Propast smrti
Případy malého
detektiva
Spolek přátel krásné
literatury a
bramborových koláčů
Vánoční prasátko
Vánoční svařáček pro
duši

Lacrosse Marie
Nikolai Maria

Vinařství 3: Osudové
dny
Čokoládovna 2

Upozornění:
Městská knihovna, infocentrum a MKS Plesná
bude od 20. 12. – 31. 12.
UZAVŘENA
z důvodu čerpání dovolené.

Poděkování:
Milá paní Placatková a paní Bigasová,
chtěly bychom Vám tímto velmi poděkovat za
Vaši ochotu a vstřícnost. Děkujeme za to, že
nám knihy vybíráte a dokonce vozíte až domů,
když je pro nás složité se do knihovny vypravit.
Moc si toho vážíme.
S úctou Veronika Slevinská a Jitka Čejková.

Střípky z historie
Rok 1954
Zapsal Zdeněk Votýpka,
učitel

Počasí.
Rok 1954 nás přivítal silnými mrazy. Noční
mrazy dosahovaly až 30°C pod nulou. Také sněhu
napadla hojnost a na kopci u nového lyžařského
můstku, který byl v lednu dán do provozu, se
scházelo vždy mnoho milovníků bílého sportu.
Návrh zákona o volbách do NV.
V lednu
vydala
vláda
republiky
Československé návrh zákona do národních výborů.
Přesto, že tento zákon je zcela demokratický a
v duchu občanských svobod, měli občané možnost
svobodně o něm diskutovat a podávat své návrhy a
připomínky. Ve všech obcích se konaly schůze, při
nichž občané diskutovali o návrhu zákona. Také
v naší obci bylo podáno několik konkrétních
připomínek.

Koncem února se konala výroční schůze JZD.
Schůze se konala v radostném ovzduší, neboť
družstevníci zároveň dobíraly doplatky za
odpracované jednotky. Tyto částky dosahovaly až
několika tisíc. Do čela JZD bylo zvoleno nové
předsednictvo, prodiskutovány úzké profily, takže
můžeme očekávat další zlepšení. Březen žil blížícími
se volbami. V závodě, ve škole, v organizacích,
prostě všude probíhaly besedy o návrhu zákona. Aby
občané získali přehled a pochopili význam voleb,
bylo v 1. poschodí poštovního úřadu slavnostně
otevřeno agitační středisko. Tři vkusně zařízené
místnosti přímo lákaly občany, aby přišli, poseděli,
prodiskutovali si nejasné věci nebo prostudovali
knihy zařazené do knihovny střediska. Také hned
druhý den přišli občané do střediska vyslechnout
rozhlasový projev předsedy vlády V. Širokého.
Příprava voleb.
Obvod obce Plesná byl rozdělen na 14
volebních obvodů. Každý obvod dostal svého
kandidáta. Řídíce se heslem: vybrat nejlepší
z dobrých – navrhl HV NF kandidátku, v níž byli
jednak zkušení funkcionáři a straníci jako: Fr.
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Merhout, Fr. Hynková, Václav Kasal, J. Poddaný, J.
Nováček, Lad. Mašlan, tak i jiní, aktivní občané
s předpoklady pro úspěšnou práci. Do ONV byl
navržen s. Kůta a s. Strůček, do KNV s. Pötzel.
Kandidáti byli občanům zveřejněni dne 8. a 13.
dubna.
Zlevnění cen.
1. duben byl dalším pádným důkazem
správnosti naší politiky. Potřetí od měnové reformy
byly podstatně sníženy ceny maloobchodních cen.
Zvláště v textilu, drobném zboží, ale i v potravinách
dostali občané možnost levněji nakupovat.
1. máj.
Jako každým rokem, tak i letos oslavila celá
naše země Svátek 1. máje. Naši občané odjeli auty
na slavnost konanou v Lubech. Počasí svátku přálo.
V májovém průvodu vynikli členové „Jiskry“,
oblečení v bleděmodrých teplácích s odznaky na
prsou. Oslavy 1. máje v Lubech měly ten závažný
nedostatek, že po projevu, který skončil v 10.30,
pokračoval program až ve 14 hodin. Proto mnoho
občanů odjelo vlakem do Chebu.
Běh vítězství – oslava 9. výročí osvobození
ČSR se konal 8. května. V sevřeném útvaru proběhli
členové složek, občanstvo a mládež stanovenou trať
a tím manifestovali svou lásku a jednotu se SSSR.
Volby.
V předvečer voleb zapálili členové Svazarmu
a školy velký táborový oheň. Několik set lidí přišlo a
uvidělo pestrý program, kterým mládež oslavila
nadcházející slavný den.
Vycházející slunce dne 16. května 1954 se
jistě velmi podivilo čilému ruchu, který panoval již
od časného rána po celém městě a obzvláště u
agitačního střediska. Občané již od sedmé hodiny
přicházeli do volební místnosti, aby odevzdali své
hlasy kandidátům národní fronty. Volby procházely
v radostném a slavnostním ovzduší. Každý měl
možnost svobodně, tajně a nezávisle volit. Ještě
těsně před volbami snažili se nepřátelé ze západu
ovlivnit výsledky voleb „balonkovou akcí“. Pouštěli
totiž po větru k nám balonky se štvavými letáky.
Náš lid zde na nejzápadnější výspě našich hranic jim
dal pádnou odpověď výsledkem voleb: Z celkového
počtu voličů, odvolilo plných 99,13% občanů.
Z nich se pro kandidáty vyslovilo 99,14% voličů. Ze
14 obvodů se jich 5 vyslovilo pro své kandidáty
stoprocentně. 25. 5. se konala ustavující schůze
národního výboru.
Předsedou byl zvolen na této funkci již
zapracovaný s. Fr. Merhout, ředitel osmileté střední
školy. Tajemníkem zůstala i nadále osvědčená
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funkcionářka s. Fr. Hynková. Dále byli zvoleni: Jan
Bílek – člen JZD, Jar. Nováček – zam. Tosty a s.
Anna Strachotová – vedoucí prodejny Jednota.
Mimo to byly utvořeny stále komise s následujícími
členy.
Finanční a rozpočtová – s. Mašlan, Beran
Zemědělská a distribuční – s. Kasal,
Strachotová.
Zdravotní a sociální – s. Hrubá, Tažej
Školství, osvěty a těl. vých. – s. Korčíková,
Stavjaný, Jirkovský.
Místního hospodářství – s. Poddaný, Frank,
Nováček.
Mezinárodní den dětí.
První týden v červnu byl „týdnem dětské radosti“.
V týdnu sehráli žáci osmiletky utkání v kopané,
zazávodili si na kolech, uspořádali soutěž modelů,
navštívili zdarma film a loutkové divadlo. V neděli
týden vyvrcholil Mezinárodním dnem dětí.
V pestrém programu pobavily děti samy sebe i
dospělé návštěvníky.
X. sjezd KSČ.
Jestliže jsme si letos řekli: květen, odpověděli jsme:
volby. Řekneme-li: červen, odpovíme si: X. sjezd
KSČ. Ano. Centrální událostí měsíce června byl X.
sjezd strany, konaný v pražském průmyslovém
paláci ve dnech 11. - 15. června. Hlavní referát
prvního tajemníka ÚV KSČ s. Antonína Novotného
se stal směrnicí pro další činnost strany.
DZBZ.
19. června dosáhli místní sportovci výrazného
úspěchu v okresním kole Dukelského závodu branné
zdatnosti. Zvítězili téměř ve všech disciplínách, ve
kterých startovali, a získali tak čtyři první a tři druhá
místa.
Závěrečné zkoušky
V týdnu od 21. 6. do 25. 6. žila osmiletá střední
škola závěrečnými zkouškami. Žáci složili zkoušky
úspěšně. Školní rok byl zakončen slavnostním
shromážděním žactva a rozdáním vysvědčení dne
26. června.
30. června byl pozorován dlouho nevídaný úkaz –
zatmění slunce. Toto zatmění bylo největší za
několik posledních desetiletí. V naší republice bylo
zatmění vidět v době od 13 do 15 hodin. Slunce bylo
zakryto měsícem až na 9/10 své velikosti a bylo
snadno pozorovatelné pouhým tmavým sklem.
Z naskenovaného originálu přepsala
Doris Bigasová
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Preventivní článek PČR
Advent seniorům
KARLOVARSKÝ KRAJ – Krásné prožití
vánočních svátků bez úhony a nepříjemností!
S nadcházející zimou přichází advent a první
svíčku na adventním věnci zapálíme v letošním roce
již 28. listopadu. Přípravy na Vánoce jsou v plném
proudu, obchodní centra plná návštěvníků praskají
ve švech a vánoční nálada se šíří všude kolem nás.
Bohužel se v naší společnosti najdou tací, kteří této
nálady využívají ve svůj prospěch, který však nemá
nic společného se zákonnou formou. Podvodníci,
kapsáři a zloději jsou bohužel v tomto krásném
období ve svém živlu a páchají trestnou činnost,
využívajíce zejména lidské nepozornosti či
dobrosrdečnosti. Díky těmto vlastnostem končí v
jejich sítích především starší občané v důchodovém
věku. Na zranitelnosti jim navíc nepřidávají mnohdy
ani zdravotní potíže či problémy s mobilitou.
Z tohoto důvodu policejní preventisté z
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
připravili na toto období preventivní projekt s
názvem „Advent seniorům“, jenž je financován z
programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence
kriminality. Cílem projektu je především snížení
nápadu trestné činnosti páchané na této skupině
obyvatel a jejich informování o možnostech, kterými
se lze proti této trestné činnosti bránit. Poznatky si
však mohou odnést i lidé mladší, neboť není
pravidlem, že si pachatelé trestné činnosti vybírají
své oběti pouze mezi seniory.
Projekt je rozdělen na čtyři problematiky ve
spojitosti s každým adventním týdnem.
1. Adventní týden – „Kapsáři v době adventu“.
2. Adventní týden – „Online nákupy“.
3. Adventní týden – „Podvodníci za Vašimi
dveřmi“.
4. Adventní týden – „Platba kartou a výběr z
bankomatu“.
Policejní preventisté budou během celého
adventu navštěvovat místa s velkým pohybem lidí,
jako jsou například obchodní centra či parkoviště
před nimi, po celém Karlovarském kraji, kde budou
rozdávat letáky s preventivními radami k dané
problematice. Součástí letáčku je i malý dáreček. Na
každou problematiku poběží v Českém rozhlase po
celou dobu adventu i preventivní spoty, které mohou
slyšet návštěvníci i při svých nákupech v různých
obchodních domech.
Pro ty, kterým se s policejními preventisty
nepodaří setkat, připomínáme alespoň pár
základních důležitých preventivních rad:

Jak se bránit proti kapsářům?
- Nenechávejte své tašky, batohy a jiná příruční
zavazadla v nákupních vozících.
- Nenoste u sebe velkou finanční hotovost.
- Bezpečnostní kód k platební kartě noste
odděleně od karty.
Na co si dát pozor v případě online nákupů?
- Chybějící, neúplné, podezřelé, chaotické
obchodní podmínky e-shopu.
- Chybějící nebo záporné reference a hodnocení
zákazníky.
- Platba za objednané zboží pouze předem,
dobírka není možná.
Co s podomními prodejci?
- Ověřte si identitu daného prodavače. - Nenechte
se zlákat dárky a slevami.
- V případě sebemenší pochybnosti nic
nepodepisujte a nekupujte.
- Nepodepisujte nic, pokud jste si veškerou
dokumentaci důkladně neprostudovali.
Jak se chránit při výběru peněz?
- Nikdy nenechávejte u své platební karty
poznamenaný PIN kód.
- Svou platební kartu zásadně nikomu nepůjčujte.
- Nezadávejte v blízkosti cizích osob svůj PIN
kód.
Policejní preventisté Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje Vám přejí krásné prožití
vánočních svátků bez jakékoli úhony a
nepříjemností.
por. Mgr. Lucie Machalová

Aktuální informace
z našeho webu přímo
ve vašem telefonu
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Vítání občánků
Třetí letošní vítání nově narozených
občánků proběhlo dne 13. 11. 2021 v obřadní
místnosti Městského úřadu Plesná. Pan starosta
přivítal rodiče, prarodiče, děti a hosty popřál jim
hodně štěstí, zdraví a lásky. Zarecitovat přišly děti
z mateřské školky s paní učitelkou Lenkou
Vaškovou. Rodiče se tradičně podepsali do pamětní
knihy, převzali památníček, maminky kytičku a děti
hračku.

Přivítáni byli: Bláha Hubert, Hertel Jakub,
Nedvěd Jiří, Sklenář Kryštof, Sklenář Kristián,
Mašková Anežka, Kubát Matyáš.
Ještě jednou blahopřejeme, ať Vám Vaše
děťátko přinese mnoho radosti a šťastných chvil. Ať
životem ho provází radost, štěstí, zdraví a plná náruč
lásky.
Miroslava Malá, matrikářka

Na střechu školy chtějí solární panely, mateřské škole přistaví další patro
Základní škola a mateřská škola v Plesné má
za sebou několik velkých změn, další významné ji
čekají. Spolupráce vzdělávacího zařízení je
v symbióze s podporou ze strany města. A školní
budova kvete.

Základní škola a mateřská škola v Plesné
prošla velkými změnami, další významné ji ale
čekají. |
„Máme nejkrásnější
budovu široko daleko a jsme
na ni pyšní. Teď se ji snažíme
stále zevnitř vylepšovat. Panu
řediteli se pro školu podařilo
získat dotaci z IROPu ve výši
deseti milionů korun na
vybudování bezbariérového
přístupu, takže jsme ve škole
nechali udělat výtah. Kromě
toho
jsme
kompletně
zrekonstruovali pět tříd,“
sděluje
místostarostka
a
učitelka
Základní
školy
v Plesné Alena Jelínková.
Další velké změny
čekají žáky nejen v hodinách
informatiky. „Na letošní rok
je podaná žádost o dotaci,
díky které máme v plánu

dokončit počítačovou učebnu. Další projekt, který se
chystá, je rekonstrukce střechy školy. Tu bychom
chtěli vyměnit. Pana ředitele napadlo, že by se půdní
prostory daly využít. Takže se připravuje projekt
rekonstrukce půdních prostor, kde by mělo
vzniknout setkávací centrum pro žáky. S tím je třeba
zvládnout i rekonstrukci střechy. Rádi bychom
využili do budoucna zelenou energii, tak chceme
řešit i solární panely a podobně, abychom se více
přiblížili přírodě a byli k ní více šetrní,“ pokračuje
místostarostka.
Na své si přijdou i děti v mateřské škole.
„Další záležitost, kterou s projektanty plánujeme, je
navýšení kapacity mateřské školy, takže ve stávající
budově chceme přistavět ještě jedno patro,“ dodává.
Zdroj: Kateřina Butaki
reportérka Chebský deník
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/na-strechuskoly-chteji-solarni-panely-materske-skole-pristavidalsi-patro-20211.html
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V Plesné budou lidé prožívat důstojné stáří, chystá se dům pro seniory
V Plesné dlouhá léta fungovala škola pro
speciální vzdělávání. Přišla ale doba, kdy se její žáci
v rámci inkluze museli začlenit do klasických
základních škol. Budova speciální školy tak osiřela a
dlouho čekala na své nové využití.

V dohledné době se stane důstojným
domovem pro seniory nad šedesát let. „Máme tady
starou budovu základní školy speciální, která už je
nějakou dobu prázdná, takže jsme připravili projekt
na rekonstrukci tohoto objektu. Vytvoříme tam
třináct bytů pro seniory. Jedná se o program
z ministerstva pro místní rozvoj na komunitní domy
seniorů. Cílová skupina je šedesát plus. V současné
době běží výběrové řízení, které bude příští týden
hotové. Pak uvidíme, kdo to vyhrál a za jakou cenu.
Na tento projekt je poskytnutá dotace ve výši
necelých osm milionů korun,“ říká starosta Plesné
Petr Schaller.
Každá bytová jednotka bude disponovat
přibližně 45 metry čtverečními. „S tím, že se tu
počítá
s komunitní
místností, kde se senioři
mohou společně setkávat.
A protože tady máme
velmi aktivní Spolek
postižených civilizačními
chorobami, tak bychom
tam vytvořili těmto lidem
i nějakou klubovnu, aby
to
v domě
nějakým
způsobem žilo,“ uvádí.
Senioři
budou
v příjemném a klidném
prostředí. „K plánovaným
bytům přísluší i krásná
zahrada, takže v rámci
tohoto projektu bychom ji
také chtěli do budoucna
revitalizovat a upravit.

Když tam fungovala speciální škola, byly na zahradě
skleníky. Rádi bychom je obnovili, aby potenciální
zájemci o bydlení měli možnost si něco vypěstovat.
Vesměs starší lidé jsou zvyklí pracovat na zahrádce,
tak to našim starším občanům chceme umožnit,“
vysvětluje starosta Petr Schaller.
Město
aktuálně
také
disponuje
pečovatelským domem. Jedná se o menší panelák,
kde je osmnáct bytů, ve kterém bydlí soběstační
senioři.
S dotačním titulem to nebylo zpočátku
jednoduché. „Vyšlo nám to až napotřetí. Jak už jsem
říkal, tato stará budova sloužila ke speciálnímu
vzdělávání a inkluzí se vše zrušilo, děti se
přestěhovaly do základních škol a budova nám
zůstala prázdná. Na zastupitelstvu jsme si původně
mysleli, že bychom ji prodali, ale naštěstí nám
místní lidé vnukli myšlenku, abychom objekt využili
k podobným účelům, jako je nynější dům pro
seniory. Podali jsme tedy žádost o dotaci z programu
ministerstva pro místní rozvoj na komunitní domy
seniorů. Existují dotace přímo na pečovatelské
domy, ale tam už jsou zase podmínky jiné. Museli
bychom vytvořit sociální službu, která by pro město
představovala větší náklady. I proto jsme šli tímto
směrem. Lidé náš záměr opravdu kvitují a těší se, až
tento projekt bude hotový. Když vše dobře dopadne,
hotovo bude 31. října 2022,“ dodává.
Zdroj: Kateřina Butaki
reportérka Chebský deník
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/vplesne-budou-lide-prozivat-dustojne-stari-chysta-sedum-pro-seniory-20211204.html?login=1&reg=1
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Chytrá péče
Linka je celostátní, anonymní a zcela
bezplatná. Najdete ji na čísle 800 100 117, každý
všední den 8:00 – 16:00.
Zavolat může kdokoli, kdo se ocitl v těžké
životní situaci. Mezi častá témata patří osamělost,
smutek, špatný zdravotní stav, komplikované
mezilidské vztahy či finanční tíseň. Výhodou

krizové linky je především bezpečné a anonymní
prostředí. Klient se tak může svěřit i s trápením,
které by se neodvážil říct své rodině nebo personálu
v nemocnici.
Linka krizové pomoci Chytrá péče
https://www.chytrapece.cz/

Koupím
byt a nebytový prostor v Plesné nebo
blízkém okolí…
Nabízím slušné a rychlé jednání.
Děkuji vám za nabídky.
Nejsem realitní kancelář.
Nabídky na tel. 777 821 665
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BLAHOPŘEJEME!
V měsíci listopadu 2021 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Jančová Jindřiška
Rubá Irena
Slevinská Veronika
Rück Miroslav
Ivanič Arnold
Tyml Miloslav
Sýkorová Eva
Černá Květa
Rechová Jana
Mokrý Zdeněk
Bém Zdeněk
Pöschlová Marta
Valová Libuše
Maroušek Karel
Rech Gerhard
Pešout Antonín
Macková Miluška
Kočalka Jaroslav
Tyml Zdeněk
Brožík Karel
Jedličková Zdeňka

91
84
84
82
80
76
76
75
75
75
74
74
74
74
74
73
73
73
72
71
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
(redakce a SPOZ)
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