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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro
každého z nás znamená i začátek nových plánů,
předsevzetí a určení si nových cílů, které bychom
během nastávajícího roku chtěli uskutečnit
v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas
ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý
rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat. Život
člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás
postihly i zlé dny naplněné trápením, smutkem a
nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a
šťastné. A na tom dobrém je potřebné dále stavět a
nebát se překážek. I samotné město během minulého
roku překonávalo překážky, ale těšili jsme se i
z dokončeného díla a úspěchů. Doufám, že i Vy,
občané, jste prožívali úspěchy a všechny pozitivní
události, tak i vykonané práce na vyladění města
s radostí a zájmem. Protože všechno se dělá pro
zlepšení a zkvalitnění života občanů, Vašeho života

v Plesné. Navzdory této době, ve které žijeme,
navzdory vyšším požadavkům lidí na techniku a
infrastrukturu, navzdory stále nedostatečným
finančním zdrojům jsem přesvědčený, že se nám
společnými silami daří zvyšovat úroveň kvality
života v našem městě.
Je ještě potřeba mnoho věcí vybudovat,
vylepšit a zkrášlit. Na to je potřeba hodně úsilí,
práce, jednání, projektů, ale i dobré vůle, spolupráce,
ochoty a tolerance.
Využívám této příležitosti poděkovat všem,
kteří práci města jakoukoli formou a měrou
podporovali a sami svou prací a ochotou přispěli
k obohacení našeho života v tomto městě.
Přeji Vám více hezčích dní, než těch horších,
více lásky než nenávisti, více hojnosti a radosti než
smutku a trápení. Pevné zdraví a hodně úspěchů
v pracovním i osobním životě!
Petr Schaller, starosta města
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Zprávy z mateřské školy
Vánoce ve školce
Nejoblíbenější svátky v roce v naší školce
také intenzivně prožíváme. Těšení dětem
zpříjemňujeme zdobením, tvořením, pečením
cukroví nebo nacvičováním koled a říkanek. Ani
letos své umění děti nemohly předvést svým
nejbližším. Besídky se konaly dopoledne ve třídách
a byli jsme rádi, že maminky donesly trochu cukroví
a děti společně poseděly a ochutnávaly. Pod
stromečkem je čekaly dárky, které si odnesly domů.
Roznesli jsme po Plesné přáníčka a toužili po
krásných klidných Vánocích, které dětem splní

všechna přání. Snad se jich alespoň část splnila a my
jsme se sešli po Novém roce opět ve školce. Na děti
zde čekala pod stromečky ve třídách ještě jedna
nadílka. Hračky, které zde našly, jim budou sloužit
při každodenních hrách. Pak jsme již Vánoce
definitivně opustili a začal běžný režim. Nevíme, jak
dlouho nám vydrží, než přijdou nějaká
epidemiologická omezení. Snad vše proběhne
mírněji než v loňském roce. Nejvíc si přejeme pro
všechny hodně zdraví.
Vedoucí MŠ Miroslava Gruberová, DiS.

Zprávy ze základní školy
Tradice pokračuje
Před Vánocemi mi žáci třetí třídy připomněli,
jestli budeme opět vyrábět přáníčka pro babičky a
dědečky, které jim potom rozneseme. Netušila jsem,
jak je to minulý rok zaujalo. Paní matrikářku jsme
poprosili o seznam seniorů a začala tvrdá příprava.
Vybrali jsme si motiv a začali vyrábět. Takové
nadšení jsem dlouho neviděla. Úžasná dělba práce.
Někdo psal, někdo lepil, jiní překládali. Bylo to
velmi rychlé. Žáci páté třídy nám vypomohli jiným
vzorem.

Když bylo hotovo, další úkol byl, kdo to vše
roznese. CF, ŠO, NM a EP se se mnou 22. 12. 2021
vydaly na velký okruh po Plesné. Přivítaly nás vřelé
úsměvy, milá slova a někde i drobné dobroty. Jen
málokde jsme se nedozvonily, tak jsme přání
vhodily do schránky. Smutné bylo jen, že mnoho
milých lidí v tomto roce odešlo a dveře nám již
neotevřelo. Tak zase příště!
Mgr. Alena Jelínková, tř. učitelka 3. A
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Perníčkování a vánoční dílny
S předtuchou blížících se omezení před
vánočními svátky jsme se sešli v kulturním domě, kde
bylo pro děti připraveno zdobení perníčků a vánoční
dílničky a pro dospělé pak prodej vánočních
dekorací a posezení u „svařáku“.

Byla sobota 20. listopadu 14 hodin a
v kulturním domě, ve vánočně nazdobených sálech,
vonělo svařené víno. Pro děti byl připraven teplý čaj
a my se těšili na hosty již tradiční vánoční akce.
Zatím nezačal ten pravý předvánoční shon a nikdo
nevěděl, jaká coronavirová opatření se opět chystají,
což znamenalo, že tato akce může být tou poslední
v roce 2021. A také byla. Přesto možnosti posedět si
a pobavit se s přáteli téměř nikdo nevyužil. Dětí na
zdobení perníčků se sešlo také poskrovnu a o výrobu
adventních věnců neměl zájem nikdo.
Těžko říci, proč tomu tak bylo, ale všeobecně
má návštěvnost kulturních akcí spíše klesající
tendenci a není to problém jen malých měst. Na
sociálních sítích se to hemží kritikou na vládní
nařízení, mnozí zde ventilují svou frustraci ze
současné situace, přitom když je relativní klid,
kulturní akce zejí prázdnotou. Ale jinak se nám akce
vydařila. Přítomné děti byly spokojené a ti
nejšikovnější dostali perníkovou chaloupku.
Nabídka vánočních a jiných dekorací plesenských
prodejců je rok od roku krásnější a pestřejší. Máme
totiž v Plesné velmi šikovné ženy i muže! Pokud jste
i Vy nějakým způsobem šikovní a máte co

nabídnout, klidně se mi ozvěte a na další akci
můžete být i Vy tím, kdo bude prezentovat své
výrobky. Prodejní stánky nebo místo v kulturním
domě je zdarma.

Myslím si, že zdobení perníčků je krásná
tradice, tak doufám, že se příští rok také odhodláte a
přijdete si ozdobit perníček, vyrobit nebo koupit
nějakou tu vánoční dekoraci nebo alespoň nasát
vánoční atmosféru.
Chtěla bych velice poděkovat Zdeňkovi
Pospíšilovi za barem za voňavý svařák a ostatní
nabídku baru. A především velmi děkuji paní Marii
Poláčkové. I přesto, že se v té době potýkala
s nelehkými zdravotními problémy, upekla pro děti
hromadu perníčků, nazdobila chaloupky pro vítěze a
připravila polevu. Velmi si toho vážím. O rozdávání
perníčků se postaraly ženy ze SPCCH, za což jim
patří také poděkování.
Doris Bigasová, MKS Plesná

Městská knihovna Plesná
Nové knihy:
Baránková Vlasta
Hrstková Helena
Švec Petr
Pávková Bohdana
Šavlíková Lucie
Štindl Ondřej
Bolavá Anna

Pírko, pírko
Dovnitř
Velvet effect: 1988-1992
Povídačky naší Kačky
Mukumú
Až se ti zatočí hlava
Před povodní

Rossi Alice
Čichoň Petr
Doležal Miloš
Hadj Moussa Iva
Hejdová Irena
Pospíšilová Zuzana
Chudoba Bohdan

Děti z naší vily
Lanovka nad Landekem
Do posledních sil
Šalina do stanice touha
Nedráždi bráchu bosou nohou
Školní štěně
Sirá plynou oblaka
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Střípky z historie
Rok 1954
Zapsal Zdeněk Votýpka, učitel
Červenec a srpen, tak toužebně očekávané
našimi zemědělci a vším lidem se podobaly
měsícům dešťů v tropických krajinách. Nebe
přikryté tmavými, šedými mraky a z nich padající
stužky deště, liduprázdné ulice a stopy po osamělých
chodcích vytlačené v hlubokém blátě, to byly znaky
jindy nejslunnějších měsíců roku. Za takovýchto
podmínek nastupovali naši pracující do boje o zrno,
do boje o chléb. Přirozeně, že počasí mělo veliký
vliv na průběh žní. Sekat obilí se začalo 10. 8. Mlátit
téměř o měsíc později, 4. 9. 1954. A teprve 14. 10.
měli družstevníci svezeno. Dlužno říci, že velký kus
práce vykonali pro JZD brigádníci z továrny,
obchodů a úřadů. Přes uvedené překážky splnilo
naše družstvo dobře své úkoly. Výkup byl splněn na
100%.
Mezinárodní družstevní den
4. a 5. července uspořádala Jednota v Plesné
Mezinárodní družstevní den. V sobotu večer byla
provedena plzeňskými umělci zdařilá estráda a
slavnost pokračovala v neděli na hřišti u školy
pestrým pořadem.
Zahájení školního roku
1. září byl slavnostně zahájen nový školní
rok 1954-55. Jako každoročně byl ředitel školy s.
Merhout postaven před úkol zapracovat větší počet
učitelů učících prvním rokem a vytvořit z nich dobrý
pracovní kolektiv.
Ve dnech 5. a 6. září zavítalo do naší obce
Vesnické divadlo z Prahy, které sehrálo dvě
představení. Našim občanům se dostalo opět po
dlouhé době podniku kulturní hodnoty, což místní
občanstvo přijalo s povděkem.
Zákon o volbách do NS.
Vláda republiky Československé vydala na
své schůzi dne 23. září usnesení o volbách do
Národního shromáždění. Den voleb byl stanoven na
28. listopadu 1954. Podmínky voleb jsou založeny
na podobné struktuře jako volby do národních
výborů, opět s plným respektováním svobody
svědomí a volby našich občanů.
(Dopsal do 30. září Z. Votýpka)
V říjnu se konala schůze za velké účasti
občanů se s Schmidtkovou, kandidátkou do NS.
Občané se sešli ve slavnostně vyzdobené místnosti

Závodního klubu Tosty, kde se se s. Schmidtkovou
seznámili, pohovořili a spontánně projevili
s. Schmidtkové důvěru.
Příprava na spartakiádu
Se zahájením nácviku na I. celostátní
spartakiádu, která se bude konati v příštím roce, se
neustále zvyšuje zájem jednotlivců o celou akci.
Zájem občanů je podchycen tělovýchovnou jednotou
Jiskra, která nejen zahájila a vede nácvik občanů, ale
též tím, že zřídila pěknou vývěsku ke spartakiádě,
koná práci náborovou.
31. října pořádal Svazarm (ve spolupráci
s Pohraniční stráží) veřejné vystoupení za účasti
několika set diváků. Úvodní referát zhodnotil a
vysvětlil význam brannosti. Současně občané
vyslechli projev k nastávajícím volbám Slavnost
byla
zakončena
akrobatickým
vystoupením
motocyklistického oddílu Svazarmu.
Poslední neděli v říjnu zavítal do naší obce
divadelní soubor z Aše, aby svou Popelkou potěšil
malé i velké obdivovatele divadelního umění. Účast
byla pěkná.
Osvětová beseda uspořádala také populární
přednášku s. Bicka a s. Berana na téma: Dějiny
Karlovarského kraje.
Nejvýznačnější
událostí
prvého
listopadového týdne byly oslavy 37. výročí VŘSR.
6. listopadu se konala tradiční štafeta přátelství a
míru. Zúčastnili se všichni sportovci, mnoho občanů
a školní mládež. Obyvatelé Plesné tak vzdali hold
vítěznému dílu Lenina a Stalina.
Předvolební schůze.
17. listopadu se konala veřejná předvolební
schůze. Na schůzi účastníci živě diskutovali o
volbách dříve a nyní.
Činnost Osvětové besedy
O pobavení našich pracujících je dobře
postaráno. Osvětová beseda je velmi aktivní.
13. listopadu zavítal do Plesné Západočeský
soubor – Mistři harmonik. Naši vděční posluchači
nešetřili zaslouženou pochvalou.
18. listopadu uspořádala Osvětová beseda
přednášku s. Bicka a Berana Večer české hudby. Na
programu byly ukázky z děl B. Smetany a A.
Dvořáka reprodukované z gramofonových desek.
Přednáška byla velmi pěkná a hojně občany
navštívená.
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23. listopadu pietně vzpomněl v místním
rozhlase s. Bicek našeho nezapomenutelného
presidenta s. Klementa Gottwalda.

pěkný sáček nadílky. Děti recitovaly, zpívaly a
tančily. Odpoledne uteklo jako voda. Besídka
potěšila děti i rodiče.

Volby
27. listopadu zapálili večer členové
Svazarmu táborový oheň. Několik set lidí přišlo, aby
shlédli pestrý program pionýrů, kteří oslavili
nadcházející slavný den.

19. prosince byla místním rozhlasem
vysílaná relace k narozeninám našeho s. presidenta
A. Zápotockého.

Radostně vstávali občané Plesné 28.
listopadu. Od časného rána přicházeli do budovy
MNV naši pracující, aby odevzdali svůj hlas. Naše
volby jsou čestnou a radostnou povinností. Jsou
svobodné a rovnoprávné. Volby vyzněly ve velkou
manifestaci jednotné vůle lidu.
14. prosince se konal literární večer pro
občany německé národnosti. S Krieger přednášel o
knize Vstanou noví bojovníci. Účast byla hojná.
18. prosinec byl dychtivě očekáván našimi
dětmi. V Českém domě se konala besídka Dědy
Mráze
s nadílkou.
V roztomilých
scénkách
vystoupily všechny naše děti školou povinné i ty
nejmenší z mateřské školy. O radostný průběh
besídky se zasloužil zejména Výbor žen, který
věnoval na zakoupení dárků pro děti výtěžek ze
zábavy konané 11. prosince. Každé dítě dostalo

21. prosince bylo v místním rozhlase
vzpomenuto 75. výročí narozenin J. V. Stalina –
vůdce všeho pracujícího lidu.
Konec roku byl radostnou bilancí naší
celoroční práce.
Statistický přehled za rok 1954:
Plesná: Narození: 17, Sňatky: 11, Úmrtí: 2
Štítno: Narození: 5, Sňatky: -, Úmrtí: 2
Vackov: Narození: 6, Sňatky: -, Úmrtí: 2
(*Obec Lomnička se do začátku roku 1949
jmenovala německy Steingrub, na základě žádosti
lidové správy byla přejmenována na obec Štítno. V
roce 1955 došlo k definitivnímu přejmenování na
obec Lomnička. Pozn. red.)
Z naskenovaného originálu přepsala
Doris Bigasová

Ilustrační foto: Náměstí Svobody
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Mojra – online psychologická poradna
Jak zatočit s dětskou obezitou
Dětská obezita je velmi aktuálním tématem, a
to nejen v závislosti na pandemické situaci, kdy děti
v mnohém zlenivěly, vysedávaly převážně u počítače
a neměly dostatek pravidelného pohybu. Často pak
děti napodobují vzorce svých rodičů, takže pokud
jste i vy měli v době různých opatření a karantény
sklony se spíše přejídat vězte, že to od vás tak trochu
„okoukaly“. A mimo to, s obezitou často souvisí také
emoce.

Není hlad jako hlad
Každý z nás má něco, co ho zaručeně
uklidní, rozveselí. Pro někoho to může být jídlo.
Kdykoliv se dostaví špatná nálada nebo stres, tak
emoční jedlík sáhne po jídle. A je mu zase dobře,
alespoň tedy po emoční stránce, po té tělesné už
tolik ne.
Emoční hlad, na rozdíl od hladu
fyziologického, přichází náhle a je spojen s nějakým
psychickým napětím. Celý tento pocit „hladu“ se
nekontrolovatelně zvyšuje, až je potřeba opravdu
sáhnout po jídle. Největším problémem však je, že
ať spořádáte sebevíc jídla, emoční hlad neukojíte.
Dostáváte se do začarovaného kruhu, protože po
tomto hladovém záchvatu a přejedení se nastoupí
akorát silné pocity viny a výčitky, které opět budete
řešit další dávkou jídla.
Bohužel smutnou pravdou zůstává, že
emočnímu přejídání učíme děti nevědomky odmala.
Aby dítě neplakalo, koupíme mu zmrzlinu. Když
bude hodné a nebude zlobit, dostane čokoládu. Za
statečnost si zaslouží lízátko... Dítě si tak jednoduše
spojí, že jídlem a sladkostmi se řeší všechny starosti.
A základ emočního přejídání je na světě.

Co zaručeně (ne)pomáhá v boji s dětskou
obezitou?
Dětská obezita je mnohdy spojována pouze s
tím, že děti dnešní doby tráví velkou spoustu času
před obrazovkami počítačů a jejich strava není
vyvážená. Teď už víte, že za tím mohou být i emoce.
Zde je tedy několik tipů, co (ne)dělat:
1. Nekřičte, nevyčítejte. Po emočním
přejedení následují obrovské pocity viny. Zkuste dítě
proto nestresovat dalším křikem a výčitkami. To
totiž může vést zas a pouze k opětovnému přejídání.
2. Zakládejte si na vědomém stravování. Při
jídle by se dítě mělo věnovat jídlu. Vyhněte se tomu,
aby dítě během jídla sledovalo televizi, hrálo hry na
počítači nebo jedlo za pochodu.
3. Věnujte pozornost tomu, kdy se u dítěte
emoční hlad spouští. Co tomu předchází? Jakou
emoci v danou chvíli dítě cítí? To vše vám může
pomoci pochopit jeho potřebu po jídle.
4. Vybavte se zdravým jídlem. Pokud víte, že
doma emočního jedlíka máte a prozatím se situaci
nijak řešit nedaří, dbejte alespoň na to, aby potraviny
v lednici a ve spíži byli kvalitní a zdravé.
5. Ukažte dítěti další způsoby, jak se uklidnit.
Zkuste třeba procházku, krátkou meditaci, nebo si o
problémech promluvte.

FOMO – Fear of missing out
Dnešní doba je zvláštní. Můžeme sedět s
přáteli v restauraci a zároveň díky sociálním sítím
sledovat dění na večírku v jiném městě. Dostupnost
online světa neustále svádí k tomu, abychom byli ve
střehu, abychom kontrolovali, co se kde zrovna děje,
a hlavně, aby nám nic neuteklo. Lidé těžce nesou
věty jako: „No, tohle nepochopíš, to bys tam tehda
musel být!“ nebo „Počkej, ty fakt nevíš, o čem
mluvím? Vždyť to bylo úplně všude!“ A tak se
někteří snaží o nemožné: být na více místech
najednou, být u všeho, co se děje. Ale není to spíše
tak, že nakonec nejsme vlastně nikde doopravdy?
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FOMO: Strach z promeškání

Jak z toho ven?

Zkratka FOMO vychází z anglického Fear of
missing out, do češtiny bychom tento termín nejlépe
přeložili asi jako strach z promeškání/ ze zmeškání.
Častěji se ale i v našem prostředí setkáváme právě se
zkratkou FOMO. Za tou se skrývá syndrom, pro
který je typický neustálý strach, že nám něco
důležitého uteče, že u něčeho významného
nebudeme. Projevuje se silnou úzkostí, roztěkaností,
podrážděností nebo nerozhodností.
Jak si to ale lze představit v praxi? FOMO
může mít mnoho podob, rozhodně nemusí být
spojeno jen s online světem (ačkoli popularita
sociálních sítí tomuto syndromu značně nahrává).
Typickým příkladem projevu syndromu FOMO je
bezcílné scrollování na telefonu. Člověk vezme do
ruky mobilní telefon, otevře svou oblíbenou sociální
síť a chvíli scrolluje. Poté telefon odloží, aby ho
hned vzápětí vzal znovu do ruky a obsah stejné
sociální sítě zase zkontroloval. Nic nového? Raději,
to aktualizuji znovu. A teď? Pořád nic? Tak ještě
jednou…
Rizikem syndromu FOMO je zejména, že
nám kvůli strachu z toho, že nám něco někde uteče,
utíká především vše, co je přímo před námi. FOMO
může vést člověka k prokrastinaci (Ještě něco
zkontroluju a začnu. Ještě se podívám, jestli mi
někdo nepsal a začnu. Ještě…), nerozhodnosti
(Dneska zůstanu doma, chci mít chvíli pro sebe. Ale
kamarádi vyrazili do baru, nebude mi to pak líto?
Ale když mně se hrozně nechce nikam chodit. Hm,
já radši půjdu, abych toho pak nelitoval.) A tak
dotyčný i přes nechuť vyrazí, jen aby mohl v
pauzách při kontrole přemýšlet nad tím, jestli neměl
raději přeci jen zůstat doma.
Strach z promeškání také úzce souvisí s
multitaskingem (věnování se více činnostem
najednou). Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že
multitasking je velmi výhodný a efektivní. Ukazuje
se ale, že opak je pravdou. Máme-li tendenci
věnovat se neustále více činnostem najednou, naše
pozornost dostává pořádně zabrat. Rychleji se
vyčerpáme, jsme unaveni, podrážděni, zvyšuje se
chybovost.
Má-li člověk tendenci neustále sledovat
životy druhých (a zvláště pak jejich životy na
sociálních sítích), může rychle nabýt dojmu, že jeho
vlastní život ani zdaleka není tak zajímavý a že se
všichni kolem mají tak nějak lépe. Sociální sítě jsou
plné dokonalých fotek ze zajímavých míst, na
kterých se každý usmívá od ucha k uchu. To, že
realita a zákulisí těchto fotografií jsou věc druhá, už
často nevnímáme. Výsledkem takového srovnávání
pak může být ztráta sebevědomí a pocity smutku, či
prázdnoty.

Nikomu nejspíš není příjemné, když
kamarádi vtipkují o něčem, u čeho jsme nebyli, co se
nás netýká. Každého v takové chvíli nejspíše
napadne: Páni, škoda, že jsem tam tehdy nebyl. Ale
tak jak taková myšlenka přijde, tak zase pomalu
odezní a my víme, že příležitostí bude ještě spousta.
Lidé, u kterých je rozvinut syndrom FOMO, v
takových situacích panikaří, pociťují napětí a úzkost
a jsou rozhodnuti, že to již nikdy nepřipustí. A
začíná tak kolotoč všeho výše popsaného:
srovnávání, kontrolování a skákání od jedné činnosti
k druhé.
V dnešní roztěkané a uspěchané době je
mnohem více potřeba cvičit se v tom, aby byl člověk
skutečně tady a teď a vnímal přítomný okamžik. K
tomu může pomoci nejen to, že se pokusíme
vyhnout se multitaskingu a soustředit se jen na jednu
činnost, skutečně vnímat, jak jí provádíme, ale také
třeba pravidelná meditace, nácvik zklidňujícího
dýchání či mindfullness. Do pravidelných aktivit lze
také zařadit den offline - tedy den, kdy se odpojíme
od všech sociálních sítí a budeme věnovat plnou
pozornost pouze a jen skutečnému světu. Dobrou
praxí je také trénink vděčnosti - naučit se vnímat, co
v životě máme, co nás těší a naplňuje, za co jsme
vděční a klidně si tyto aspekty našeho života
pravidelně zapisovat.
Myšlenky na to, že je nutně potřeba
zkontrolovat, co je kde nového mohou dosahovat až
obsesivní roviny, neustálé scrollování a znovu
načítání dané sociální sítě je pak kompulzí, která
uvolní nahromaděné napětí a úzkost. Někteří lidé se
občas přistihnou, že nemají-li možnost připojit se k
internetu, jsou značně podráždění, nervózní a
nedokáží myslet na nic jiného. Zde se pak syndrom
FOMO mísí až s formou nelátkové závislosti. V
takových případech je pak rozhodně vhodné
vyhledat odbornou pomoc a obrátit se na
psychologa.
Pro život ve 21. století je typické propojení
celého světa a obrovské množství informací.
Snažíme-li se všechny tyto informace neustále
vyhledávat a přijímat, snadno se můžeme dostat do
pasti, protože zatímco se budeme horečně snažit
držet krok s děním na vzdálených místech, ztrácíme
postupně přehled o dění v našem nejbližším okolí. A
časem pak můžeme s hrůzou zjistit, že nám nakonec
uteklo to nejdůležitější: náš život, naše tady a teď.
Online psychologická poradna Mojra.cz
www.mojra.cz
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Preventivní článek PČR
Buďte vidět!
Reflexní prvky Vám mohou zachránit život.
Pravidlo „vidět a být viděn“ s příchodem
zimy nabývá na významu. Ráno se stále později
rozednívá a večer se dříve smráká. S aktuálním
zimním počasím se navíc ve větší míře kromě
mrazíků a sněhové nadílky setkáváme s mlhou.
Chodci a cyklisté, pohybující se na pozemní
komunikaci, by proto měli být velmi opatrní.
Za snížené viditelnosti zmíněné pravidlo
platí dvojnásob a samozřejmostí by mělo být užití
reflexních prvků, které ve světlech projíždějících
vozidel výrazně září. V obchodních centrech či
galantériích si můžete za rozumné ceny pořídit
nejrůznější přívěšky, nášivky, nažehlovačky,
samolepky nebo pásky. Důležité je tyto reflexní
prvky umístit viditelně, zejména na končetiny
směrem do komunikace nebo na batohy, které nesete
na zádech. Chodec musí být viditelný pro ostatní
účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i
zezadu. Významný vliv sehrává i barva oblečení.
Zatímco například v případě modré barvy oděvu je
chodec viděn na vzdálenost přibližně 18 metrů, v
případě bílého oděvu se tato hranice viditelnosti
posouvá na 55 metrů. I s touto vzdáleností se však
řidič za volantem pohybuje stále pouze v rovině
rozpoznaného nebezpečí s možností velmi omezené
reakce. Naopak oděv s reflexním materiálem
posouvá viditelnost chodce až na vzdálenost 185
metrů, která dává např. při rychlosti 90 km/hod.
dostatečných 7,3 sekundy na adekvátní a často život
zachraňující reakci za volantem.

Na užití reflexních prvků pamatuje i zákon č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, který chodcům stanovuje, že reflexní
prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý
chodec, který se bude za snížené viditelnosti
pohybovat po pozemní komunikaci mimo obec
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.
Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit pokutu
až do výše 2000 korun.
Chodci by měli vždy pamatovat na to, že
žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce
zahlédne na poslední chvíli anebo pokud mu někdo
náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.
Závěrem Vám chceme popřát krásný vstup
do nového roku bez nehod a jiných nepříjemností.

Reflexní pásky v prodeji v infocentru Plesná

SENIOŘI POZOR! Podvodní „navolávači“ útočí!
Dnešní rychlý a hektický způsob života má
mnohdy vinu na tom, že lidé nenavštěvují své rodiče
či prarodiče tak často, jak by oni sami chtěli. To
může mít za následek pocit osamělosti a také
sociální izolaci seniorů. Toho právě následně
využívají podvodníci, kteří spoléhají na seniorovu
důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu. Právě
telefonát začínající větou „Ahoj babi, hádej, kdo
volá?“ může mít pro osamoceného seniora fatální
následky. Nic netušící a překvapený dědeček nebo
babička osloví volajícího jménem svého vnuka či
vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace se
smyšleným často srdcervoucím příběhem, ve kterém
se potomek dostal do finančně svízelné situace nebo
potřebuje nezbytnou věc, na kterou nemá peníze. Ty
nutně potřebuje a protože se pro hotovost nemůže z

určitých důvodu osobně dostavit, posílá svého
„kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého
příbuzného odevzdá peníze do rukou cizího člověka,
aniž by si sdělené informace ověřil a v té chvíli
mnohdy přichází o veškeré své finanční prostředky.
Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí
podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek?
Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba
vystupující jako Váš rodinný příslušník a Vy si
nejste jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se
zeptejte na celé jeho jméno – rozhodně se nenechte
odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten
nejstarší“. Každý podobný telefonát si okamžitě
ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám
měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru
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chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv důvodů, abyste
je předali kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a
poproste svého rodinného příslušníka, aby se pro ně
stavil osobně. Cizího člověka nikdy nepouštějte do
svého domu či bytu.
Policie České republiky dále přistoupila k
aktivní osvětě v podobě telefonního kontaktu
realizovaného robotem. Seniorům, kteří mají pevnou
linku, může doma vyzvánět telefon s následujícím
vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České
republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto
oznámení: Pokud se Vás bude někdo snažit
přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho
příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od

ELEKTRO ČERNÁK
-

elektropráce (silnoproud, slaboproud)
kamerové systémy, alarmy
revize, kontrola a údržba
stavební práce (sádrokartonářské, zednické)
Telefon elektro: 608 341 515
Telefon stavební: 773 062 555
Email: elektrocernak@email.cz

NOVĚ OTEVŘENO!
SALON PRO TEBE
kadeřnictví
Pavlína Böhmová, Revoluční 222, Plesná
Telefon: 602 276 219

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
INFORMUJE:
Od ledna 2022 je možný pronájem malého sálu
Městského kulturního střediska Plesná.
 Podmínkou je trvalý pobyt v Plesné.
 Maximální kapacita sálu na soukromé
akce je 60 lidí.
 Cena 4.000 Kč + 2.000 Kč vratná kauce.
 Vybavení sálu je uvedeno na stránkách
města.
 Čas pronájmu je pevně stanovený.
 Podrobné informace a podmínky vám
sdělí vedoucí MKS Doris Bigasová,
tel.: 603 186 200.
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Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u
Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a
v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii
České republiky, a to na telefonním čísle 158.
Děkujeme. Policie České republiky."
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že
Vás kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil,
vždy to oznamte policistům na tísňovou linku 158.

nprap. Eva Valtová

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

Aktuální informace
z našeho webu přímo
ve vašem telefonu
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VEŘEJNÁ VÝZVA – Františkovy Lázně
na obsazení pracovní pozice – Technik pro
investiční výstavbu a správu majetku města.

- kontaktní telefon na uchazeče
- datum a podpis zájemce

Zaměstnavatel: Město Františkovy Lázně
Druh práce: Investiční technik
Platová třída: 9-10 (dle dosaženého vzdělání)
Místo výkonu práce: město Františkovy Lázně
Termín nástupu: ihned nebo dle dohody

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o
dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se investiční výstavby a
správy majetku.
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3
měsíce (lze doložit i podání o výpis z RT); u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR
- věk minimálně l8 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání úředního českého jazyka
Požadavky zaměstnavatele:
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s
maturitní zkouškou (plat. třída 9)
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
programu nebo vyšší odborné vzdělání (třída 10)
- preferujeme vzdělání v oboru stavebnictví
- praxe v oboru stavebnictví vítána
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana

Přihlášku lze podat:
 osobně do podatelny Městského úřadu
Františkovy Lázně
 nebo písemně na adresu:
Městský úřad – personální úsek
Nádražní 208
351 01 Františkovy Lázně
 nebo do datové schránky 4sqbzzr
 případně e-mailem na adresu:
mechurova.zdenka@mufrlazne.cz
Ing. Miroslav Jiřina
tajemník městského úřadu

Trochu o odpadech v našem městě
Od 1. 1. 2022 vstoupila v platnost nová
vyhláška o odpadech. Pro nás, běžné obyvatele
našeho města, má dva důsledky. Za prvé si všichni
majitelé nemovitostí ve městě musí vyplnit novou
přihlášku ke svozu odpadu. (Formulář můžete
vyplnit na MěÚ nebo si ho stáhnout na stránkách
města). Za druhé se nám podstatně zdraží svoz
bioodpadu. Naše kompostárna nevyhovuje mnoha
novým požadovaným parametrům na provoz
takového zařízení, tím pádem nám svoz bioodpadu
bude zajišťovat jiná firma. Naše zastupitelstvo
hledalo různá jiná řešení i jiné firmy, ale nepodařilo
se. Cena 1500,- Kč za 240l biopopelnici je ještě
dotovaná od města. Ano, předpokládám, že někteří z
těch 100 dosavadních uživatelů si biopopelnici
odhlásí a svůj bioodpad budou vyvážet tam, co ti,
pro které bylo i 500 Kč za rok příliš, a to na cizí
pozemky, do strží, do potoka, do lesa. Tam nás to
přece nepálí.

Od roku 2009, kdy vstoupila naše škola do
programu Ekoškola, se snažili žáci i učitelé
(a snažíme se stále) třídit odpad ve škole, uklízet
naše město a propojovat aktivity vedoucí ke zlepšení
životního prostředí v našem městě. Mnoho rodin se
naučilo velmi dobře třídit svůj domovní odpad na
papír, plasty a kovy, sklo a směsný odpad. Bohužel,
bydlí s námi jedinci, pro které je slovo blahobyt
spojen pouze s jedním odpadkovým košem a
přetékající popelnicí.
Co je mi do toho? Vždyť si to zaplatím!
Omyl, toto je úkol pro nás všechny! Jestliže
naše město překročí limit daný novým zákonem o
odpadech, tj 200kg na obyvatele, nebudeme platit
500,-Kč za tunu směsného odpadu uloženého na
skládku, ale 800,-Kč za tunu. A zvýšení cen za
popelnice se tak dotkne všech, ne jen těch, co
netřídí. Přemýšlejte už konečně!!!
Mgr. Alena Jelínková, místostarostka Plesné
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Nový ceník za likvidaci komunálního odpadu - rok 2022
(POZOR!!! CENY SE MĚNÍ)

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*

2 240,- Kč
1 120,- Kč
1 680,- Kč
3 360,- Kč
1 680,- Kč
2 520,- Kč
6 710,- Kč
3 360,- Kč
5 040,- Kč
30 770,- Kč
15 400,- Kč

1 120,- Kč
560,- Kč
840,- Kč
1 680,- Kč
840,- Kč
1 260,- Kč
3 355,- Kč
1 680,- Kč
2 520,- Kč
15 385,- Kč
7 700,- 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: 3722 + číslo domu
půlročně – nejpozději do 31. 3. a do 30. 9.
příslušného roku
ročně – nejpozději do 31. 3. příslušného roku

poplatek za psa VS 1341+číslo psa (každý rok
stejné)
pronájem pozemku SS 61712131, VS č. pozemku
před lomítkem
pronájem hrobového místa VS 3632+číslo hrobu
odvoz odpadu VS 3723+čp

Platný ceník na příslušný rok je vyvěšen na
internetových stránkách města Plesná:
https://www.mestoplesna.cz/mesto/sberny-dvur-/
BIO NÁDOBA
Cena za svoz BIO nádoby o objemu 240 l je
stanovena na 1 500,- Kč/rok, svoz je prováděn
od 1. 4. do 30. 11. příslušného roku.
Variabilní symbol svoz BIO nádoby: 3726+číslo
domu.
Splatnost nejpozději do 31. března příslušného roku.
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

Splatnost nejpozději do 31. března příslušného roku.

SBĚRNÝ DVŮR:
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY!!!
Po – Pá: 11.00 – 14.00 hodin
Sobota 9.00 – 12.00 hodin (první sobota v měsíci)

leden 2022
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BLAHOPŘEJEME!
V měsíci prosinci 2021 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Kůstková Ilona
Stodůlková Eugenie
Karas Jiří
Máchová Hana
Černý Vladimír
Utíkalová Marie
Véberová Jana
Schweigler Hans Joachim
Krištofová Eva
Malý Václav
Krištof Ladislav
Merhoutová Marie
Skopec František
Balhar Ivan
Bláha Josef
Kočalková Mária
Dingová Marie
Kalina Miroslav

97
85
83
82
80
80
80
76
74
73
72
72
71
71
70
70
70
70

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)

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 Městský úřad Plesná, registrační číslo 13/99
Adresa r edakce: MěÚ Plesná, 5. května 301, 351 35 Plesná, tel. 354 596 576, e-mail: plesna@mestoplesna.cz.

