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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Plesenských novin jsem vás
informoval o připravovaných a probíhajících
projektech. To se ani s další vlnou epidemie nemění a
zastupitelstvo se snaží i nadále pracovat tak, jak to jen
lze. Také jsem apeloval na žáky, kteří po prázdninách
usedli do školních lavic, aby se chovali zodpovědně a
dodržovali hygienická nařízení. Nyní bych však chtěl
vyzvat vás, dospělé, abyste šli dětem příkladem a
nezlehčovali situaci v naší zemi a snažili se dodržovat
vše, co je nyní zákonem uloženo.

Na závěr bych chtěl poděkovat za účast
v letošních volbách, alespoň tedy v prvním kole
voleb, kde se volili zastupitelé do krajského
zastupitelstva. Velice mě těší vaše podpora nejen
strany, kterou jsem zastupoval, ale také podpora mé
osoby, což bylo zřejmé z preferenčních hlasů. Velice
si toho vážím.
Přeji všem v této nelehké době hlavně zdraví
a hodně trpělivosti. Věřím, že zase bude líp.
Petr Schaller, starosta města

Plesná z nebe – foto Martin Vogl
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Plesná z nebe – foto Martin Vogl

Zprávy z mateřské školy
ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jsem veselý, jsem zdravý.
Tradičně se v tomto období zaměřujeme na
sklizeň na našich zahradách a polích. Z toho vyplývají
témata týkající se ovoce a zeleniny. Ve třídě Koťat
přichystali pro děti na toto téma zajímavé dopoledne.
Už při příchodu do školky se dětem rozzářily oči,
když uviděly pestrobarevné stoly plné různého ovoce,
připravený mixér, kelímky s brčky a různé dekorace.
Všechny děti si donesly ovoce, které mají nejraději, a
které dokázaly pojmenovat. Společně si povídali o
tom, kde a jaké roste, jakou má barvu a chuť. Děti se
také seznámily s exotickým ovocem např. physalis,
avokádo nebo opuncie. Největší radost měly děti z
toho, že si mohly samy vybrat ovoce, nakrájet a

umixovat své smoothie dle vlastní chuti. Pak jsme
dělali ovocné jednohubky s piškoty nebo si zdobili
papírový tácek kousky různého ovoce. Všichni velice
dobře spolupracovali, do všeho se s radostí a
nadšením zapojovali a hlavně mile překvapili, jak jim
ovoce chutná. Ani v ostatních třídách nezaháleli, a
když se nemůžeme scházet na společné akce, každá
třída zvlášť měla Bramboriádu. Kromě her, soutěží a
ochutnávání výrobků z brambor si každý odnesl
sladkou odměnu. Ve třídě Medvídků se pak děti
proměnily na kuchaře a z brambor si nakrájely
hranolky, které jim paní učitelky připravily k jídlu ve
zdravém hrnci.
Učitelky MŠ Plesná
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Plesenský půlmaraton
Plesenský půlmaraton se letos běžel na Komorní hůrce
Letošní,
desátý
ročník
Plesenského
půlmaratonu měl být důstojnou oslavou běžeckého,
cyklistického a turistického sportu. Na Plesenský
půlmaraton se v předchozích devíti letech do Plesné
sjížděly stovky desítkařů a půlmaratonců, kteří zde
zažívali přátelskou rodinnou atmosféru v příjemném
prostředí česko-německého pomezí, pokořovali tu
své dosavadní hranice a dosahovali osobních rekordů.
Plány pořadatelů ale zhatil čínský virus, který začal
krátce před akcí opět kulminovat a zasáhl v dosud
nezvyklé míře i Plesnou. Vstoupila do nich i omezení
v překračování státních hranic; přitom půlmaraton i
Starostenská desítka se běží z poloviny v Německu.
Několik dní před startem tak pořadatelský tým řešil
otázku, jestli půlmaraton, který je součástí dalších
dvou běhů v rámci výzvy Salming Tour de Hospic,
uskutečnit, a pokud ano, v jaké podobě.
Vzhledem k aktuální situaci v Plesné a
k nemožnosti z pochopitelných důvodů využít
zázemí školy, se ukázalo jako rozumné v Plesné
půlmaraton 2020 neuskutečnit. To by ale poškodilo
běžce trojité výzvy Salming Tour de Hospic, kteří na
půlmaraton trénovali, a podstatně by to snížilo
výtěžek pro hospic a dva nemocné chlapce – Kubu
Kohouta a Radka Neuschla. Realizace závodu se
rozhodl ujmout Zdeněk Dančo z Komorního Dvora,
který je duchovním otcem celého Salming Tour de
Hospic.
Půlkaře a desítkaře tak místo plesenské
základní školy přivítal v sobotu 26. září 2020 hotel
Komorní hůrka, kde bylo zázemí registrací, časomíry
a občerstvení. Starostenská desítka se jako součást
Plesenského půlmaratonu a běžecké turistiky KČT
běžela na limit 70 minut směrem na Klest, kolem
rybníků, okrajem Františkových Lázní přes Ameriku
a Slatinu zpět na Komorní hůrku. Půlmaraton pak
tvořila dvě kola této trasy. Je nutno říct, že letošní
půlmaraton byl vzhledem k improvizovaným
podmínkám zkrácen na 20 km, to ale nikomu
z přítomných vzhledem k chladu a dešti nevadilo.
A i přes opravdu nepříjemné počasí se na start obou
závodů postavilo kolem čtyřiceti běžců.
A jak závod dopadl? Na medailových
pozicích se objevují známá jména běžců, pro které je
Plesenský půlmaraton tradicí a srdeční záležitostí. Na
startu nechyběli ani plesenští běžci, jak na
půlmaratonu, tak i na startu Starostenské desítky.
Účastnickou medaili u nás získávají všichni běžci,
protože každý je vítězem, ale ten nejpomalejší letos
získal speciální medaili. Třeba to motivuje všechny,
kteří stále ještě váhají, zda náš půlmaraton

absolvovat, protože si myslí, že běhají pomalu. Ale
nám pomalí běžci nevadí. Není přece důležité vyhrát,
ale zúčastnit se!
Konečné výsledky vypadaly takto:
Výsledky půlmaratonu:
Ženy do 40 let
1. Klára Vaňková
2. Markéta Vítková
3. Marie Ballová
Ženy do 50 let
1. Štěpánka Dančová
2. Lenka Fišer Šabatová
3. Veronika Čadková
Ženy nad 50 let
1. Václava Molcarová
2. Iva Bezděková
Muži do 40 let
1. Ladislav Šinka
2. Petr Hurdich
3. Marek Novák
Muži do 50 let
1. Josef Kůstka
2. Miroslav Kunc
3. Radek Oračko
Muži nad 50 let
1. Pavel Maršík
2. Stanislav Cabal
3. Petr Brož
Výsledky starostenské desítky:
Ženy:
1. Petra Stryalová
2. Martina Fischerová
Muži:
1. Ondřej Hengerič
2. Pavel Mikulenčák
3. Pavel Sýkora
4. Jaroslav Fischer
Gratulujeme!
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Celková částka, která se vybrala na všech
třech bězích, byla 18.000 Kč. Ta byla rozdělena na tři
díly, stejně jako vloni, první část pro Radečka
Neuschla, druhá pro Kubíka Kohouta a třetí díl pro
Hospic sv. Jiří v Chebu. Dalších zhruba 10.000 Kč se
vybralo do kasičky hospice.
Děkujeme všem účastníkům, kteří měli
odvahu a chuť v takové zimě a dešti běžet, ale i těm,
kteří neběželi, ale přispěli do kasičky. Pomohli jste
tak dobré věci. Jménem všech organizátorů také
děkuji všem členům organizačního týmu a věřím, že
jedenáctý ročník se odehraje opět doma v Plesné.
Pavel Sýkora, Bc.

SEMÍNKOVNA V PLESNÉ
Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce
2015 na podporu svobodného sdílení osiva,
semenaření a přírodního zahradničení. Vzorem jí
byly francouzské Les Grainotheques a americké The
Seedbanks.
Semínkovny jsou místem, kde zahradníci
mohou mezi sebou bezplatně sdílet osivo ze svých
zahrádek. Osivo by mělo být výhradně v „bio“
kvalitě, tedy nemořené a z chemicky neošetřovaných
rostlin. Mělo by jít o výsledek domácího
semenaření. Semínka jsou nabízena bezplatně
v malých dávkách pouze pro osobní spotřebu.
V Plesné založila semínkovnu Mgr. Alena
Jelínková jako projekt Ekoškoly a byla umístěna do
městské knihovny. Naší semínkovnu tvoří krabice se
semínky v sáčcích, popsaných názvem rostliny,
datem a místem sběru. Kdokoli může přijít do
knihovny a vybrat si semínka, která potřebuje. Na
oplátku prosíme zahrádkáře, aby také přinesli

semínka ze svých zahrad. K dispozici jsou prázdné
sáčky, do kterých se semínka ukládají.
Momentálně jsou k dispozici semena těchto
rostlin: aksamitník rozkladitý, známý pod jménem
afrikány, měsíček lékařský, fenykl obecný, špenát,
cuketa, dýně, rajčata, kopr.
Knihovna je prozatím otevřena bez omezení,
samozřejmě požadujeme nošení roušek a použití
dezinfekce, která je v knihovně i ve vestibulu MKS
k dispozici. Do semínkovny tak můžete zavítat dle
otevíracích hodin knihovny.
Pondělí
12.00 - 18.00
Úterý
10.00 - 11.30, 12.00 - 15.00
Středa
12.00 - 18.00
Čtvrtek
12.00 - 15.00
Pátek
10.00 - 11.30, 12.00 - 14.30
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První pomoc v krizi pro seniory
a jejich blízké
Bezplatná a anonymní telefonická krizová
pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi.
Něco se stalo?

Volejte 800 200 007
Máme i chat www.necosestalo.cz, kde
naleznete rady a tipy pro zvládnutí náročných situací,
včetně základních kontaktů na další krizové služby.
Linka seniorů nabízí volajícím důvěrný
prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými
životními situacemi, poskytuje jim smysluplné
kontakty na další služby a instituce. Vyškolení
pracovníci na lince pomohou seniorům i těm, kteří se
o ně starají. Nebojte se zavolat. Na linku se dovoláte
denně od 8.00 do 20.00 hodin.

Co můžete očekávat?
 Vlídné přijetí, respektující přístup
 Prostor mluvit o všem, o čem potřebujete
 Odborné vedení, podporu a pomoc v hledání
řešení
O Elpidě
Elpida, o.p.s. je nezisková organizace, která
od roku 2002 pomáhá seniorům zůstat sebevědomou
a respektovanou součástí společnosti. Provozuje
vzdělávací a kulturní Centrum Elpida pro seniory z
celé Prahy a krizovou Linku seniorů 800 200 007.
Elpida založila značku Ponožky od babičky, vydává
časopis VITAL a pořádá mezigenerační festival Old's
Cool. Zkrátka se snaží, aby čeští senioři vedli
plnohodnotný a veselý život.

Preventivní článek PČR
Se zhoršením počasí nám i na silnicích
hrozí větší nebezpečí.
Slunce pomalu ztrácí svou sílu a s příchodem
podzimu si musíme dávat pozor na nízké ranní teploty
a stále častější mlhy. S podzimním časem však
souvisí i brzké stmívání a pozdější rozednívání.
Zejména chodci a cyklisté by se měli mít právě v tuto
dobu na pozoru, neboť právě oni jsou
nejzranitelnějšími
účastníky
silničního
provozu. Známé pravidlo „vidět a být viděn“ je
důležité mít stále na paměti a v tuto dobu dvojnásob.
Buďte tedy vidět a používejte reflexní prvky, neboť
reflexní materiály ve světlech projíždějících vozidel
září a tudíž Vám mohou zachránit život. Reflexní
prvky noste viditelně, zejména na končetinách
směrem ke komunikaci. Chodec i cyklista musí být
viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech
stran, tedy zepředu, zezadu i z boku. Chodci by měli
mít dále na paměti, že ze zákona o silničním provozu
jim vyplývá povinnost při chůzi mimo obec a za
snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky
mít na sobě reflexní prvky tak, aby byli vidět i pro
ostatní
účastníky
provozu
na
pozemních
komunikacích. Pokud nemáte doma žádné reflexní
prvky, noste alespoň oblečení jasných barev. Budete
lépe vidět v šeru, ve tmě i za mlhy a můžete se tak
vyhnout mnohdy tragickému střetu s vozidlem.
Žádný řidič totiž nedokáže zastavit vozidlo, pokud
chodce zahlédne na poslední chvíli nebo pokud mu
někdo náhle vstoupí do jízdní dráhy.

Řidiči motorových vozidel musí být v těchto
dnech obezřetní a rychlost svého vozidla musí
přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky a dodržovat
dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od vozidla
jedoucího před nimi. Každý řidič by také měl myslet
na to, že smí jet jen takovou rychlostí, aby byl
schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má
náležitý rozhled. Řidičům může jízdu znepříjemnit i
namrzlá komunikace, a to zejména na rychle
namrzajících místech, kterými mohou být například
mosty a přemostění nebo silnice v blízkosti vod či
lesů.
S blížící se zimou bychom neměli zapomínat
ani na přípravu vozidla na zimu. Každoročně máme
povinnost mít na svých vozidlech od 1. listopadu do
31. března zimní obutí, pokud se na pozemní
komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo
námraza, anebo to lze předpokládat. Zimní
pneumatiky pak musí mít hloubku dezénu hlavních
dezénových drážek nejméně 4 mm. Myslete ale také
na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí, abyste
později předešli komplikacím.
Jestliže se i přes naše preventivní rady stanete
účastníkem dopravní nehody, volejte na bezplatnou
telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje
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Městská knihovna Plesná
Nové knihy
Kinney Jeff
Cimický Jan
Vaněček Michal
Bonvicini Stéphanie
Fielding Joy
Valová Nikola
Brown Sandra
Hájíček Jiří
Jakoubková Alena
Kovaříková Blanka
Jacobs Anne
Fisher Kerry

Dobrodružství báječných
kamarádů
Chrámová věž
Koho má znát správný Čech
Louis Vuitton: životní sága
Na špatném místě
Namazaným dolů
Nebezpečná podoba
Plachetnice na vinětách
Přišla třetí blondýna
Retro příběhy
Venkovské sídlo. Časy se
mění
Žena, kterou jsem byla

BLAHOPŘEJEME

V měsíci září 2020 oslavili významné
životní výročí tito občané:
Vogl Waldemar
Manolová Margita
Bikarová Agnesa
Stadtler Helmut
Dyčková Margita
Brabec Josef
Lys Václav
Rottová Karolína
Čejková Jitka
Eliášová Verona
Pospíšil Josef
Daškevičová Anežka
Jílek Václav
Kusková Marie
Floriánová Ludmila
Chlad Antonín
Čelinák Jan
Chladová Marie
Buzická Stanislava
Beránek Miroslav
Mayer Václav
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
(redakce a SPOZ)

Chovejme se zodpovědně!
V této nelehké době bych chtěla upozornit
zákazníky Večerky u Kapra, aby opravdu dodržovali
nařízená hygienická opatření (dezinfekce rukou,
roušky, jednorázové rukavice) a hlavně hygienou
nařízenou KARANTÉNU a nechodili v této době
nakupovat.
Uvědomte si, že pokud se nakazí kdokoliv z
personálu, prodejna se uzavře. A to by asi nebylo milé
pro nikoho z nás.
Váš nákup by vám přece mohl donést někdo z
rodiny nebo blízkého okolí. Pokud nikoho takového
opravdu nemáte, je možnost zatelefonovat na
městský úřad, kde vám zajistí dovoz nákupu. V naší
prodejně Vám Váš nákup připravíme k vyzvednutí.
Telefon pro objednávky je: 776 113 437.
Musíme si přece pomáhat! Přeji všem pevné
zdraví.

Za tým Večerky u Kapra Jaroslava Jelínková

PRÁCE MINIBAGREM
Tomáš Heneš
Tel: 777 594 435
Email: bagrlevne@email.cz
www.bagrlevne.cz
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Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v Plesné
konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
konané v roce 2020 v Plesné
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Zábava:
Chlapi jsou v posilovně a v tom zazvoní mobil. Muž ho
zvedne a žena říká: "Miláčku, můžu si koupit ten kabát za
1500?" "Jasně že můžeš." "A ten mercedes za 1500000?" "Ano,
ten taky." "Ty jsi báječný." "A ten dům za 5000000?"
"Samozřejmě ano." "Díky miláčku, jsi úžasnej!" Muž zavěsí a
říká: "Pánové, čí to byl mobil?“

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 redakce: MěÚ Plesná, 5. května 301, 351 35 Plesná, tel. 354 596 576, e-mail: plesna@mestoplesna.cz
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