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SALMING TOUR DE HOSPIC
Plesenský půlmaraton je již šestým rokem
součástí běžeckého seriálu Salming Tour de Hospic.
Trojice měst Františkovy Lázně, Plesná a Skalná
pořádá tři běhy ve třech dnech. Moto tohoto
charitativního projektu zní: „Trojitá dávka běhu trojitá dávka pomoci druhým i sobě.“ Svou účastí
a hlavně zaplacením startovného totiž přispějete na
dobrou věc. Výtěžek se rozdělí na tři díly. Mezi dva
nemocné chlapce, Radečka Neuschla z Plesné a
Kubíka Kohouta ze Skalné a třetí díl připadne
Hospici sv. Jiří v Chebu.
Seriál začíná ve Františkových Lázních
během nazvaným Františkova pětka. Je to
pětikilometrová trať, vedená parky ve Františkových
Lázních. Startuje se v pátek v 17.00 hodin u
kavárny Milano. Druhým během je Plesenský

půlmaraton, který se pořádá již jedenáctým rokem a
jeho trať je sice náročnější, ale velmi rozmanitá a
krásná. Vede přes sousední lázeňské město Bad
Brambach, kolem rozhledny Wirtsberg zpět na
českou stranu a startuje v 11.00 hodin u základní
školy. Netroufáte-li si běžet tak dlouhou trať,
nabízíme v Plesné také trať 10 km, dále možnost
zajet si půlmaraton na kole nebo se zúčastnit cca
10 km turistického pochodu. Seriál je zakončen ve
Skalné Skalenskou desítkou. 10 km trať startuje
v 10.30 hodin pod hradem Vildštejn. Rovněž vede
přes Německo. Všechna tři města organizují také
závody pro děti.
Srdečně vás zveme a těšíme se na rodinnou
atmosféru těchto závodů.
Doris Bigasová a Pavel Sýkora
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Zprávy ze základní školy
Školní rok začal, testování přichystal…
Tak opět jeden školní rok za námi a já jsem
si vzpomněl, co jsem touto dobou psal a přál si do
nového školního roku. Kromě obvyklých přání to
bylo též o školním roku bez přerušení výuky, bez
distanční výuky. Bohužel, nepovedlo se, jistě máme
všichni v paměti situaci na přelomu roku 2020 a
2021, která do provozu školy výrazně zasáhla
prakticky až do konce roku školního.
Nebylo to období jednoduché pro nikoho. I
tady v Plesné se zvýšila úmrtnost – hlavně o lidi, u
nichž
byl
Covid-19
diagnostikován.
Ani
zaměstnancům školy se onemocnění nevyhnulo,
nejvíce byli zasaženi zaměstnanci pracující v
mateřské škole a školní jídelně. Nemoc prodělala i
řada dětí a žáků, naštěstí většinou s velmi lehkým,
případně bezpříznakovým průběhem.
Začal nový školní rok 2021/2022. Tentokrát
se větší pozornost věnovala prevenci, proto také ve
dnech 1., 6. a 9. září prošli všichni žáci a
zaměstnanci opětovným testováním. Prvňáčkům
jsme nepokazili první školní den a využili jsme
možnosti jejich testování posunout až na 2. září.
Testováni samozřejmě nebyli žáci a zaměstnanci,
jichž se týkají výjimky ministerstva zdravotnictví,
tedy například plně očkovaní, ti, co covid v určitém
časovém odstupu prodělali, …
A začnu příznivými zprávami. Při žádném
testování v září nebyl odhalen nikdo pozitivní. Ze
všech zaměstnanců celé naší příspěvkové organizace
jsou již pouze 3, kteří nemají ukončené očkování. To
je necelých 7%,
tedy výrazně lepší
číslo, než u zbytku
populace.
Dalším
pozitivem
jsou
vyjádření
ministerstva
školství a školní
inspekce,
která
nám pro tento
školní rok trochu
rozvolnila ruce a
my budeme mít

možnost se žáky více opakovat, procvičit to, co jsme
probírali v rámci distanční výuky. Navíc byla ještě
hlouběji zaťata sekyra do státního rozpočtu a byly
pro školy uvolněny milióny na organizované
doučování žáků, kteří byli při distanční výuce
znevýhodněni, případně se jim výrazně zhoršil
prospěch. V naší organizaci přidělené prostředky
věnujeme především na doučovací aktivity v rámci
předmětů s nejvyšší časovou dotací, tedy předmětů,
které jsou též často součástí různých testů nebo
přijímacích zkoušek. Konkrétně se tedy zaměříme
obzvlášť na cizí jazyky, matematiku a český jazyk.
Nyní již tedy bude záležet jen na žácích, jak
využijí podané ruky – zda dokáží případné mezery z
minulého roku dohnat nebo zda pro to nic neudělají.
Myslím, že možností mají celou řadu.
Před závěrem chci hlavně poděkovat.
Poděkovat
všem
zodpovědným
osobám
odpovědným za výchovu dětí a žáků, všem
zaměstnancům školy za to, jak se nám minulý školní
rok podařilo zvládnout. Myslím, že jsme se s
distanční výukou popasovali lépe, než na celé řadě
dalších škol. Bez zapojení všech stran bychom to asi
tak nezvládli.
A jak začal náš školní rok? Slavnostním
přivítáním, na které se nám, snad symbolicky,
udělalo i hezké počasí. Tak ať se nám nezatáhne nad
zbytkem školního roku a nálada vládne taková, jaká
bývá, když je hezky. Do nového školního roku nám
všem přeji hodně optimismu a důvodů k radosti.
Mgr. Václav Polívka
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Zprávy z mateřské školy
Začátek školního roku v MŠ
Začátek školního roku je ve školce ve
znamení očekávání. Učitelky jsou zvědavé na děti,
jak budou zvládat odloučení od rodiny, jestli bude
třída spíš klidnější nebo živější, co bude děti víc
bavit. Nejvíce si přejí, aby se jim ve školce líbilo a
chodily tam rády. Děti, které již do školky chodily,
většinou postoupí do jiné třídy, takže očekávají nové
prostředí a paní učitelky. Úplně nové děti ani neví co
očekávat, a tak se všichni snažíme, aby byly všechny
jejich nové vjemy a zážitky pozitivní. Letos nám k
tomu pomohla i prázdninová rekonstrukce celé
chodby školky v Lázeňské ulici. Všechna práce s tím
spojená se vyplatila, a když se nyní vejde
vchodovými dveřmi, tak jasně žlutá barva, kterou je
všude vymalováno, celý prostor rozzářila. První
týden se všichni adaptovali. U malých nových dětí
se to mnohdy neobešlo bez slziček, ale většinou
když rodiče odešli a děti se zapojily do hraní s
kamarády a do různých činností, na stesk se
zapomnělo. Je jasné, že každé dítě je jiné, a tak i na
odloučení reaguje každé jinak. Někoho zaujme
hračka, někdo potřebuje pochovat, hladit a ujišťovat,
že se pro něj maminka vrátí. Jiné zase vyžaduje klid
a samo se s danou situací snaží vyrovnat.
Věříme, že tento školní rok již bude
,,normální“. Snažíme se dodržovat momentálně
nastavená mírná bezpečnostní opatření. Dbáme, aby
ve školce byly jen zdravé děti, aby nakonec nedošlo
opět k přísnějším opatřením nebo uzavření tříd i

celého zařízení. Nechtěli bychom dopadnout jako na
jaře, kdy onemocněli covidem téměř všichni
zaměstnanci MŠ a hodně dětí. Proto máme nově ve
školním řádu ošetřenu problematiku nemocných dětí
a budeme jej důsledně dodržovat.
Vedoucí MŠ M. Gruberová, DiS.

Kulturní program ke Dni seniorů
Městské kulturní středisko
vás srdečně zve na hudebně zábavný
pořad plný vyprávění Uršuly
Klukové,
doprovázeného
její
oblíbenou hudbou v podání zpěváka
Šimona Pečenky.
Koná se ve velkém společenské sále
MKS Plesná.
Náměstí Svobody 52, Plesná 351 35
Délka představení 90 minut.
Vstupné 100,- Kč.
Předprodej vstupenek v kanceláři
MKS Plesná v prvním patře od
pondělí 20. 9. 2021.
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Výlet do Pottigy
Každoroční výlet do Pottigy se tentokrát
musel obejít bez účastníků z české strany. Malý
zájem o tuto akci byl zřetelný už vloni. Letos jsem
zaznamenala pár zájemců, kterým bohužel
nevyhovoval termín, někteří se nemohli zúčastnit ze
zdravotních důvodů, což ve finále zapříčinilo
nulovou účast. Na straně partnerského města Pottiga
ovšem zájem o tuto akci roste. Jejich velkou
výhodou je, že většina účastníků vlastní elektrokolo
nebo mají možnost si ho zapůjčit. Na elektrokole je
tato trasa opravdu krásným a pohodovým výletem,
ale téměř polovina účastníků zvládla těchto cca 70
km i na obyčejném kole, mezi nimi i 66letý účastník
z Bad Brambachu. Před ním smekám pomyslný

klobouk. Němečtí účastníci byli z jízdy opět nadšeni.
Počasí nám totiž přálo a nálada byla velmi příjemná.
Nikdo se nezranil, ani neztratil. Účastníky jsme
pohostili snídaní v kulturním domě, malý oběd na
nás čekal v nově zrekonstruované sokolovně v obci
Krásná, v Hofu jsme se osvěžili zmrzlinovým
pohárem a nakonec nám v Pottize ugriloval
organizátor této akce Reno Heßlich maso a
bratwursty. A tak byla spokojenost po všech
stránkách.
Děkuji
Renovi,
sponzorům,
dobrovolníkům a všem účastníkům za krásně
společně strávený den.
Doris Bigasová, MKS Plesná
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Preventivní článek PČR
V České republice se začal více šířit druh
phisingu, tzv. vishing – což je jedna z metod
sociálního inženýrství užívaná útočníky v rámci
kybernetické
kriminality.
Vishing
spočívá
v oklamání konkrétní oběti pomocí telefonního
hovoru, kdy cílem pachatele je vylákání různých
informací, které mohou být následně zneužity
(informace k platební kartě, bankovnímu účetnictví
apod.). V těchto případech pachatelé dokáží
napodobit prakticky jakékoliv telefonní číslo a
mohou se vydávat například za oficiální pracovníky
různých finančních institucí (např. pracovníky
klientské linky banky). Např. pod legendou napadení
účtu a nutnosti rychlého převodu peněz na jiný
zabezpečený účet z důvěřivé oběti telefonicky
vylákají informace o platební kartě a znění příchozí
potvrzovací SMS zprávy. Oběť až následně zjistí, že
byla podvedena a okradena, protože odsouhlasila
převod
finančních
prostředků
z vlastního
bankovního
účtu.
Pachatele
vzhledem
k přeshraničním převodům finančních prostředků je
často obtížné odhalit. Podvodná jednání jsou stále
sofistikovanější a pro laickou veřejnost obtížně
odhalitelná.
I JEDNA CHYBA VÁS MŮŽE STÁT VŠECHNY
ÚSPORY!
POZOR! Chce po vás někdo jménem vaší banky či
Policie ČR přístupové údaje do internetového
bankovnictví či údaje o platební kartě? NEBO
abyste provedli platební transakci z důvodu
hrozícího útoku na váš účet? Přežijete v online
světě?
Vyzkoušejte
si
KYBERTEST!
www.kybertest.cz
5 RAD PRO BEZPEČÍ VAŠICH PENĚZ
1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací
údaje do internetového bankovnictví ani čísla
ze své platební karty. Banky se na ně neptají,
ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy
na weby, kde jsou vyžadovány!
2. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani
zprávy, kde se vás někdo pokouší
vmanipulovat do situace, že jsou vaše
finanční prostředky v ohrožení a vy musíte
udělat další kroky pro jejich záchranu.
Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka
zareagovala dávno už bez vás.
3. Pány svého účtu jste jen vy. Nezadávejte ani
v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám
někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu
nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy

z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu
vzdálený přístup do vašeho počítače.
4. Mějte aktualizovaný software a antivirus. A
to i na telefonu!
5. V případě pochybností vždy kontaktujte svou
banku či volejte 158. Myslete na to, že
útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní
číslo (tzv. spoofing) či e-mail, vč. těch z vaší
banky.
kpt. Bc. Zuzana Týřová
krajská koordinátorka prevence
Příklad telefonického hovoru:
Dobrý den, jsem Jan Novák z oddělení
bezpečnosti vaší banky. Omlouvám se, že vás
vyrušuji takto pozdě večer. Dovolal jsem se
paní Marii Krásné s běžným účtem č.
123456789/0 u Rodinné banky?

Ano, to jsem já. Co se děje?

Zaznamenali jsme několik podezřelých
přihlášení k vašemu účtu, jeden dokonce z
Gruzie.
Prosím? To není možné! Jsem v Česku...

Máme podezření, že váš účet byl napaden.
Pokud máme zcizení peněz zamezit,
potřebujeme neodkladně vaši rychlou
spolupráci. Přihlaste se do vaší aplikace a
potvrďte kód, který jste obdržela...

Příklad podvodného emailu:
komu: mně
od: od-ban@ee.cz
Vážený zákazníku, Váš účet byl napaden, proto jsme
jej zablokovali. Pro jeho odblokování klikněte na:
www.od-ban.ee a opět se přihlaste.
S pozdravem, Vaše Banka

NEREAGUJTE, JDE O PODVODNÍKA!
IHNED KONTAKTUJTE VAŠI BANKU ČI
VOLEJTE 158!
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STĚHOVÁNÍ: Na co se připravit?

Stěhování - příležitost pro nové začátky,
životní změny, ale také období stresu a nostalgie.
Pro některé je stěhování dlouho očekávaným a
plánovaným momentem, pro jiné rodiny naopak
nepříjemnou komplikací. Ať už se stěhujete do
vysněného domečku nebo jste nuceni změnit
bydliště kvůli práci či jiným okolnostem, čeká vás
nyní poměrně náročné období. Pojďme se proto
podívat na to, jak celý proces stěhování zvládnout
bez zbytečného stresu a chaosu.
Pozor, stres!
Krabice všude, kam se člověk podívá! Máme
všechno? Kam jsme vlastně dali to nádobí? Co ještě
musíme dobalit? Kdy přijede auto? Stěhování je
spojeno s nikdy nekončící sérií úkolů. Je toho
potřeba udělat tolik! Vyklidit, zabalit, nachystat,
znovu něco vybalit, protože si dítě nebo partner
vzpomenou, že z té zalepené krabice ještě přeci jen
něco potřebují, znovu zabalit, převézt, vybalit,
vyřídit papíry, zorganizovat ostatní členy
domácnosti… Uf! To je pořádná fuška.
Jak se z toho nezbláznit?
Všechno si zapisujte! Nenoste veškeré úkoly
v hlavě, ale vytvořte si přehledný to do list, ze
kterého můžete odškrtávat. Budete tak přesně vědět,
co je už za vámi a co vás teprve čeká. Vaším
nejlepším přítelem je teď plánování. Než tedy celou
operaci stěhování spustíte, věnujte dostatečný čas
tomu, abyste vše dopředu naplánovali a
zorganizovali. Nezapomeňte si k jednotlivým
úkolům přidat taky časovou rezervu. Rozdělte úkoly
mezi všechny členy domácnosti, není potřeba, aby
vše bylo jen na vás.
Stěhování a děti
Pro děti může být stěhování velmi náročné.
Najednou se loučí se vším, co dosud znali - se svým
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pokojíčkem, sousedstvím, kamarády. Je to pro ně
velká změna. Ačkoli se teď na stěhování těší a se
vším pomáhají, může se stát, že na ně smutek
dolehne později. Mluvte s dětmi o jejich pocitech,
ptejte se, na co se těší a čeho se bojí. Přibližte jim,
co nového je čeká. Pokud je to možné, řekněte
dětem o stěhování s dostatečným předstihem, aby se
na tuto velkou změnu mohly připravit. Děti budou
mít pravděpodobně ke všemu spoustu otázek, snažte
se je neodbýt a trpělivě jim vše vysvětlete.
Stěhování a vztah
Jak už jsme psali na začátku - stěhování
může být zdrojem velkého stresu, napětí a chaosu.
Takové pocity člověka snadno vyčerpají. Objevuje
se pak podrážděnost i přecitlivělost. Pro partnerský
vztah to proto může být velká zkouška. Na intimitu
najednou není čas ani nálada, objevuje se jedna
hádka za druhou a konverzace se točí výhradně
kolem toho, co je ještě potřeba udělat nebo zařídit.
Snažte se vyhradit si s partnerem alespoň chvilku
během dne, kdy na téma stěhování úplně
zapomenete. Mluvte spolu - o tom jak se máte, co
vás trápí, štve a co byste od toho druhého
potřebovali. Nezapomínejte také na dostatek spánku
a odpočinku, bez toho to zkrátka nepůjde.
Jménem online psychologické poradny
Mojra.cz vám do vašich nových začátků přejeme jen
to nejlepší.
PhDr. Michaela Miechová
psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,
Green Shell - typu Araukana
a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů,
cena 185 - 229,- Kč/ ks.
Plesná – na Náměstí Svobody
2. 10. a 2. 11. – od 14.00 hod.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Městská knihovna Plesná
Nové knihy
Patricia Gibneyová
Katharina Fuchs
Daniel Cole
Petra DurstBenningová
Patrik Hartl
Lisa Reganová
Jan Cimický
Janet Skeslien
Charlesová
Vlastimil Vondruška
Jojo Moyesová
Lisa Genova
Vlastimil Vondruška
Hana Marie
Körnerová
Vlastimil Vondruška
Jana Jurmanová a kol.
Wilbur Smith
Vlastimil Vondruška
Dot Hutchison
Jan Bauer

Andělé smrti
Dvě hrsti života
Imitátor
Křehká krása
Malý pražský erotikon
Mizející dívky
Opuštěné nádraží
Pařížská knihovna
Pečeť smrti
Poslední dopis od milence
Poslední věta
Prokletí brněnských
řeholníků
Setkání v Opeře
Smrt ve Vratislavi
Statek je rodu ženského
Volání havrana
Vražda v ambitu
Ztracená sezóna
Ztracený diadém
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Putování na rozhlednu Kapellenberg
Při výročí 140 let německého turistického
spolku „Vogtländische Wanderverband e.V.“ jsme
byli pozváni na turistický výšlap na rozhlednu
Kapellenberg, která rovněž slavila výročí, a to 90 let
od svého postavení. Němečtí turisté přijeli do Plesné
vlakem a v 9.30 hodin jsme společně vyrazili
z nádraží po modré turistické značce do Schönbergu.
Na výběr bylo z několika tras. My jsme si vybrali
trasu dlouhou 6,5 km. Cestou jsme německým
kolegům ukázali naši Radonku – pramen Břetislav.
Ten se jim velice líbil. Dále jsme se rozdělili a
vyrazili dvěma trasami. Naše parta šla s přítelem
Jannikem (učitel z Bad Brambachu, toho času
v důchodu) cestou necestou přes hory a doly, přes
tzv Třírohák a strážní budku na česko – německé
hranici. Různými „zkratkami“ jsme si trasu
prodloužili na cca 10 km, ale vůbec nám to nevadilo.
Po prohlídce rozhledny a po nádherném výhledu na
celou chebskou pánev, kdy jsme viděli od Hofu až
po Klínovec, jsme se vydali do zámeckého parku

v Schönbergu, kde byl zakončen výšlap. Naše
skromná výprava, Míra Slanovodský, Petra
Korhelová se synem Matějem a jeho kamarádem
Martinem a já, dorazila do parku s plesenskou
vlajkou, čímž jsme sklidili obrovský aplaus. Byli
jsme odměněni různými dárky. Dostali jsme kromě
tašky plné turistického materiálu i nůž, odznak a
mapy.
Kulturní program této turistické akce začal
koncertem ženského pěveckého sboru Femina
Musica z Bad Brambachu a po krátké pauze zahrála
kapela Kraizdaquer, rovněž z Bad Brambachu, která
zahrála příjemný lidový jazz. Hudba i atmosféra
byly vynikající, počasí nám přálo a nám se ani
nechtělo domů. Avšak všechno má svůj konec, a tak
následovalo dojemné rozloučení a návrat. Děkujeme
německým turistům za pozvání a těšíme se na další
podobnou akci.
Václav Mašek st.
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Připomeňme si
Stejně jako jiná města i Plesná je kolébkou
významných osobností. Jednou z nich je František
Nedvěd. Se souhlasem rodiny i autora článku Karla
Prohla si dovolím s vámi sdílet malou vzpomínku.
Po tragické smrti Františka
Nedvěda (*1950 – †2010) jsem
od jeho dcery dostal několik
fotografií ze sportovního života
Franty. Ta společná pochází
pravděpodobně z roku 1971 z
Banské Bystrice. Další fotografie
ze soutěže pochází z archivu
Arthura Chidlovského. Někteří
kamarádi z této fotografie již také
nejsou mezi námi a je třeba si je
připomenout. Jiné jsme jejich
odchodem
ze vzpírání
do
civilního života ztratili z dohledu.
Franta
byl
vášnivý
myslivec, sběratel nástěnných
hodin a hlavně spolehlivý
kamarád, který nezkazil žádnou
srandu a samozřejmě vynikající
vzpěrač. Oba jsme začali v
Lokomotivě Cheb u trenéra Jiřího Šollara. Zvedali
jsme dlouho ve stejných HK do 56 a 60 kg.
Mnohokrát jsme spolu na soustředěních soutěžili. Ve
dřepech a pozvedech jsem na něj neměl. V obou
disciplínách se v „pérce“ (60 kg) dostal přes hranici
200 kg. U vzpírání z této fotografie zůstali jen
několikanásobný mistr Evropy a světa Masters Igor

Gurský v Banské Bystrici a Vlastimír Klimek, který
se v Sokolově věnuje mládeži a soutěží v kategorii
Masters.
Franta startoval v HK do 56 kg, 60 kg a
67,5 kg v dresu Lokomotivy Cheb, Dukly Banská
Bystrica a Baníku Sokolov.
Reprezentoval v letech 1972 –
1981. Mistr Československa v
letech 1972, 1973, 1976, 1980. Na
mistrovství Evropy startoval 7x a
v letech 1974 (Verona), 1975
(Moskva), 1978 (Havířov), 1981
(Lille) se umístil na 6. místě. V
Havířově (1978) startoval v HK
do 60 kg s výkonem 262.5 (115,
147.5). Na mistrovství světa
startoval
4x
s
nejlepším
výsledkem v roce 1980, kdy MS
bylo
hodnoceno
v
rámci
olympijských her. Soutěžil v HK
do 60 kg a v nových národních
rekordech ve dvojboji a v trhu
obsadil s výkonem 272.5 (122.5,
150) 6. místo. V tomto období se
pravidelně umisťoval v anketě
„Zlatá činka“ mezi desítkou nejlepších. Osobní
rekordy z různých soutěží v HK do 56 kg 232.5
(100, 132.5), v HK do 60 kg 272.5 (122.5, 150), v
HK do 67,5 kg 280 (130, 150). Překonal několik
desítek národních rekordů v kategoriích juniorů a
mužů. Zasloužilý mistr sportu a člen Síně slávy
Českého svazu vzpírání IN MEMORIAM.
Dukla pod tímto
názvem působila v Plzni na
Borech. V září 1967 se
přestěhovala do Banské
Bystrice. Rudá hvězda
zůstala v Praze. Tak se
silová ministerstva obou
republik
spravedlivě
podělila o vzpěrače…
Stojící zleva: †Jiří Sýkora, Milan
Bachár, Pavol Polák, †Ludvík
Filipovič, František Los, †Josef
Šrotýř, Jaroslav Přibil, Igor
Gurský, Josef Jalšovský, Miloš
Šnajdr, †Jozef Režňák, Ladislav
Chládok,
Vlastimír
Klimek,
Václav Brož, †František Nedvěd,
Jan Šrůta.
Zdroj: facebook, Karel Prohl,
Vzpírání, veteráni, masters
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Střípky z historie
Rok 1952 – 1953
Zapsal Jiří Matlas
Loutková scéna
4. května byla postavena loutková scéna
v sále budovy Družiny mládeže. Tato scéna byla
postavena učitelem Matlasem a žáky Grafem a
Mladěnkou. Soudružka Kučerová si vzala na starost
režisérství příštích her. Loutkové divadlo pracuje
s elektrickým osvětlením a pro první potřebu je
vybaveno 14 loutkami.
Den vítězství
8. května 1953, v předvečer 8 letého vítězství
a osvobození ČSR Rudou armádou, byl uspořádán
v sokolovně „Večer písní a tanců“. Předseda MNV
se v krátkém referátě zmínil o osvobození našeho
státu Rudou armádou. Potom vystoupily děti ze
střední a národní školy, dívky z Domova mladých,
aby v pestrém programu písněmi a tanci oslavili Den
vítězství. Na závěr této slavnosti zahrála místní
dechová hudba několik kousků k tanci.
Ledoví muži
10 května po nočním mrazu a chumelenici se
probudila Plesná zahalena bílým příkrovem. Byla to
nebývalá podívaná na kvetoucí stromy obalené
květy a na 5 cm vysokou vrstvou sněhu.
Obyvatelstvo bylo na tyto mrazy upozorněno, takže
již po několik nocí se snaží stromy zachránit
kouřovou clonou.
Běh vítězství
10. května 1953 byl uspořádán Běh vítězství
na oslavu 8 letého výročí osvobození ČSR Rudou

armádou. Na náměstí před Tostou se shromáždili
účastníci tohoto běhu. Odtud byl odchod za zvuků
dechové hudby před MNV, kde se měl poslechnout
projev z rozhlasu. Projev se nekonal, a proto po
zahrání hymen všichni v sevřeném útvaru mírným
během oběhli náměstí v Plesné a nazpátek kolem
MNV na náměstí před Tostu, kde byl rozchod.
Plenární schůze
29. května byla v Českém domě schůze pléna
MNV, která se zabývala projednáváním rozpočtu na
rok 1953. Předseda MO KSČ s. Vomáčka ve svém
referátě srovnal rozpočty zemí tábora míru a
kapitalistických zemí, ukázal na budování naší
vlasti. Seznámil přítomné se státním rozpočtem,
zdůraznil jeho vysloveně mírový charakter. Potom
přešel na rozpočet MNV Plesná, který byl bez
připomínek schválen. Dále byl na programu nový
školský zákon a příprava Mezinárodního dne dětí.
Měnová reforma
Podle
rozhodnutí
vlády
republiky
Československé byl od 1. června zrušen lístkový
přídělový systém. Tento rok byl ovšem podmíněn
provedením měnové reformy. Tato byla provedena
tak, že každému občanu bylo 300 Kč vyměněno
v poměru 5:1, ostatní peníze v poměru 50:1 (starých
ku novým).
Dnem 10. června nabyli zdejší Němci podle
zákona ze dne 24. dubna československého
občanství. Současně bylo rozhodnuto, že hlášení
místního rozhlasu bude též v německé řeči.
Z naskenovaného originálu přepsala Doris Bigasová

Mlýnek na potoce
Nová cyklostezka do Bad
Brambachu láká mnohé z nás
k procházce k německým sousedům
nebo k výletu na kolech. Navíc příjemné
posezení přímo u cesty k procházkám
přímo vybízí. A pokud jste pozorní a
chodíte přes hraniční přechod pěšky,
mohli jste si všimnout dvou vodních
mlýnků na potoce. Ty pro radost nás
všech vyrobil pan František Merhout a
my mu za to moc děkujeme. Je hezké,
když se lidé o své okolí zajímají a
starají.
Doris Bigasová, MKS Plesná
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BLAHOPŘEJEME!
V červenci oslavila krásné 90. narozeniny
paní Marta Michálková. Paní Michálková je i ve
svých devadesáti letech velmi aktivní žena. Celých
padesát let je členkou Českého svazu žen, jehož byla
zároveň i předsedkyní. Současně působila i ve Sboru
pro občanské záležitosti (SPOZ). Za její dlouholetou
a obětavou činnost a také za její ochotu se aktivně
zapojovat do kulturního dění v Plesné bych chtěla
poděkovat a z celého srdce popřát pevné zdraví a
stále stejnou chuť do života. K blahopřání se
připojují zaměstnanci MěÚ Plesná a SPOZ.
Doris Bigasová, MKS Plesná
Dne 16. a 17. srpna oslavily p. Hrabinová a
p. Duchková významné životní jubileum.
Chtěla bych jim popřát jménem Městského
úřadu Plesná a SPOZ mnoho zdraví do dalších let a
stále takovou vitalitu, jakou mají doposud.
Stáňa Šulhofová
V měsíci srpnu 2021 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Duchková Ludmilla
Bláhová Jana
Rubý Zdeněk
Hrabinová Marie
Jišková Marie
Adamová Marie
Vokounová Olga
Doležalová Marie
Štěpánová Bohuslava
Hájková Hana
Mašek Václav
Kunciter Josef
Vošmik Václav
Kubinec Josef
Kvasnička Josef
Schveiner Jan
Kubátová Marie
Pitáková Alena

93 let
92 let
87 let
85 let
81 let
76 let
75 let
74 let
74 let
73 let
73 let
72 let
72 let
71 let
71 let
70 let
70 let
70 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
(redakce a SPOZ)
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Koupím
byt v Plesné, 2+1 (s balkonem)
Tel.: +420 724 804 436

Přispěvatelům
Znali jste osobnost z Plesné, která byla
nějakým způsobem významná a stálo by za to se o ní
zmínit v naší rubrice „Připomeňme si…“? Nebo jste
zažili v Plesné událost, která by byla hodna
vyprávění? Napište nám o tom (posílejte na e-mail:
dorisbigasova@seznam.cz) nebo se zastavte
v kanceláři MKS a můžeme o tom napsat společně.
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.

