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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
doba prázdnin a dovolených je za námi a po
dlouhé přestávce začal nový školní rok. Všem
školákům a hlavně prvňáčkům bych chtěl popřát
hodně studijních úspěchů. Na všechny žáky bych
chtěl současně apelovat, aby se chovali zodpovědně
a dodržovali hygienická nařízení.
Tak jak byla díky koronaviru omezena výuka
ve školách, byla také omezena ekonomika, což se
výrazně promítlo do fungování našeho města.
Rozpočet a investiční akce, které jsme v tomto roce
plánovali, jsme museli přehodnotit z důvodů
předpokládaných propadů příjmů. Konečnou částku
budeme mít k dispozici až na konci roku, ale už teď
se počítá s propadem příjmů o 20%. I přes tyto
skutečnosti jsme se se zastupiteli rozhodli, že na
příští rok posuneme pouze zahájení první etapy
projektu ,,Regenerace veřejného prostranství v ulici
5. května“. Zde již máme vydané stavební povolení,
ale ještě řešíme s firmou ČEZ přeložku distribučního
zařízení. Ostatní akce, které jsou z dotačních titulů,
budeme realizovat ještě letos. Jedná se o první etapu
projektu ,,Cyklostezka z Plesné do Velkého Luhu“.
Tato etapa je již hotova, dále se jedná o projekt
,,Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ a také
,,Rekonstrukce ulic Lomená, Východní, K Parku a
Úzká“.
Z projektových příprav jsme dokončili
,,Veřejné osvětlení ve Šnekách“ a „Veřejné osvětlení
Plesná - Sibiř“ a zahájili jsme vypracování
projektové dokumentace na akci ,,Plesná - Sibiř –
komunikace a inženýrské sítě“ (jedná se o
zasíťování stavebních pozemků) a ,,Regenerace
veřejného prostranství ulic Zahradní, Světlá a
Nádražní“.
V tomto roce se nám bohužel opět nepodařilo
získat dotaci na připravovaný Komunitní dům pro
seniory, ale určitě to nevzdáváme a budeme znovu
podávat žádost o dotaci na rok 2021.
Mnoho občanů se ptá, zda cyklostezka z
Plesné do Velkého Luhu bude pokračovat dále.
Odpověď zní ano, určitě chceme, aby se tato stezka
dokončila podle projektu, který jsme společně s obcí

Velký Luh připravili. Projektově je stezka rozdělena
na tři etapy, kdy první je v katastru města Plesná a je
již hotová. Druhá a třetí etapa spadá do katastru
Velkého Luhu a měla by ji budovat obec Velký Luh.
Ale jelikož jsou tyto části finančně náročné, tak jsme
se společně dohodli, že druhou etapu, která bude
pokračovat od odbočky k Pile podél silnice k nádraží
u plavírny ve Velkém Luhu, bude realizovat Plesná a
třetí etapu od nádraží k napojení na stávající chodník
do obce bude realizovat Velký Luh. Žádosti o dotace
jsme již podali.
Nakonec ještě zmíním, že se společností
Chevak a. s. Cheb se nám podařilo dokončit a
zkolaudovat vodovod a kanalizaci v Lomničce a také
získat dotace na tuto akci tak, jak jsme si plánovali.
Nadále vás budeme o činnosti zastupitelstva
a města informovat.
Petr Schaller, starosta města
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Zprávy z mateřské školy
Začátek školního roku v MŠ
I letos jsme se na začátek školního roku všichni ve
školce připravovali. Těšili jsme se na nové děti,
které jsme již znali, ale i na ty, které jsme měli vidět
úplně poprvé. Tohle způsobil na jaře zápis do
mateřské školy, kam děti z hygienických důvodů
nesměly. Bylo to tedy i pro ně úplně poprvé, kdy se
do školky podívaly. Letos máme po dlouhé době i v
nejmenší třídě Medvídků děti trochu starší, a to
tříleté. Dvouleté jsme letos i přes značný zájem
museli odmítnout vzhledem k naplnění tříd podle
zákona. Toto bylo znát i v prvních dnech ve školce.
Tříleté děti jsou již daleko zralejší a schopnější
odloučit se od rodinného prostředí, a tak bylo i pláče
daleko méně. Provoz ve školce nám začala
ovlivňovat opatření související se snahou omezit

šíření nákazy COVIDEM 19. S narůstajícím počtem
nakažených v ČR se opatření zpřísňovala, jako
ostatně všude. Museli jsme již první týden vyřazovat
děti s respiračními onemocněními, takže nám počty
ve třídách klesaly. Izolovali jsme děti a zaměstnance
jednotlivých tříd, abychom v případě nějaké nákazy
nemuseli zavírat celou školku. Rušíme společné
akce - zatím divadlo a společnou bramboriádu. Děti
o žádnou aktivitu určitě nepřijdou, vše jim
vynahradíme v jednotlivých třídách. Plnit náš školní
vzdělávací program budeme i ve venkovních
prostorech a při vycházkách, což se při našich
podzimních tématech hodí. Čekáme, jako všichni,
jak se bude situace vyvíjet dál.
Vedoucí MŠ M. Gruberová, DiS.

Zprávy ze základní školy
Nový školní rok s nadějí
V úterý 1. 9. 2020 začal v naší mateřské i
základní škole další školní rok. Zatímco rodiče dětí
mateřské školy přiváděli své děti postupně a s
učitelkami se domluvili na přístupu k případné
adaptaci, v základní škole vypuklo vše najednou –
slavnostním zahájením školního roku.
V mateřské škole se některé děti a paní
učitelky viděly poprvé, neboť letošní zápis probíhal
bez přítomnosti dětí. Naopak většina dětí 1. třídy
základní školy se již se školou seznámila,
navštěvovaly naši MŠ a do prostor školy se
opakovaně dostaly.
O tom, co nového v mateřské škole, se
můžete dočíst v příspěvku vedoucí MŠ, paní
Gruberové.
A co ve škole? Samozřejmě nejprve
slavnostní zahájení. To probíhalo ještě v tradičním
duchu, bez roušek. Po přivítání rodičů a žáků
ředitelem školy došlo k postupnému představování
třídních učitelek a učitelů, asistentek pedagoga. Hm,
koukám, že podle některých bych měl psát: … došlo
k představování třídních učitelek, třídních učitelů a
asistentek pedagožek a pedagogů…snad mi budete
rozumět i „postaru“. Žáky ve škole přivítal i pan
starosta, pro kterého je účast na této akci již tradiční,
čímž přispívá k vnímání její důležitosti. Již od rána

vítala žáky i rodiče před školou reprodukovaná
hudba, pěkně byly slyšet i proslovy a další
informace – za technické zajištění děkuji paní Doris
Bigasové a jejímu manželovi.
Představováním třídních jsme začali od těch,
kteří byli nejzvědavější, tedy od prvňáčků. Jako
doprovod přišli rodiče, osoby odpovědné za
výchovu, někdy i další příbuzní. Pak následovaly
další třídy, kde již, zcela logicky, zástupci dospělých
téměř chyběli. Když už nikdo, kdo by do školy
patřil, venku nezbyl, „třídní“ si odvedli žáky své
třídy do učebny, kde se společně přivítali a probrali
některá organizační opatření.
Slavnostní přivítání čekalo i uvnitř na
prvňáčky. Ve třídě měli připravené lavice, na
kterých měli drobnosti, které se jim jistě budou v
průběhu roku hodit. Pan starosta i ředitel školy
promluvili k novým žákům a jejich rodičům,
poděkovali za důvěru, kterou ve školu mají, a
zároveň požádali o co největší míru spolupráce,
neboť bez ní probíhá vzdělávání velmi těžko. Jistě se
spojíme a v první třídě naučíme společnými silami
děti (nyní již vlastně žáky 1. třídy) číst, psát a
počítat. Každý z prvňáčků si pak přišel pro pamětní
list a pytlík dobrot, podáním ruky byl přivítán.
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Ve středu pokračovali třídní s organizačními
záležitostmi, seznámení s novým školním řádem. V
něm zůstalo vše téměř při starém – na konec byla
pouze přidána jedna jeho část, která se týká
distančního vzdělávání. To je nyní (po poměrně
špatných zkušenostech z doby přerušení výuky ve
druhém pololetí minulého školního roku – o tom se
sice moc nepíše a nemluví, ale věřte mi, je to tak na
naprosté většině škol i z okolí) pro žáky povinné. O
tom, kdy je škola povinná distanční vzdělávání (tedy
vzdělávání v době, kdy žáci nemohou být přímo ve
výuce) poskytovat, o tom, že i žáci jsou povinni se
distančně vzdělávat, jak budou žáci hodnoceni a o
dalších záležitostech tohoto vzdělávání se též
můžete informovat – nový školní řád je umístěn na
webových stránkách školy.
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zodpovědností všech stran lze dosáhnout toho, že
minimalizujeme možnosti přenosu a rozšíření tohoto
onemocnění. Opatření ve škole pozná každý na
první pohled, hlavně podle roušek a nutnosti
dezinfikovat si ruce, zákazu vstupu cizích osob, atd.

Přeji všem, kteří mají podíl na vzdělávání
našich dětí a žáků, tedy pedagogům mateřské i
základní školy a školní družiny, rodičům a dalším
osobám zodpovědným za výchovu, aby tento školní
rok přinesl všem pouze ta milá překvapení a mnoho
důvodů ke spokojenosti a radosti. Dětem a žákům
naší školy přeji, aby se jim u nás líbilo, měli dobré
kamarády a zvládli kupu nových věcí. Vždyť ne
nadarmo je ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA.
Mgr. Václav Polívka
ředitel školy
Další dny již začínaly nabíhat sice postupně,
ale jistě, do běžného školního režimu. No a od
pondělí 7. 9. již všichni dodržujeme rozvrhy, nosíme
pomůcky a nejčastěji opakujeme a procvičujeme
učivo tak, abychom ověřili, jak žáci zvládli výstupy
z druhého pololetí loňského školního roku.
Bohužel optimismus z dobře se vyvíjející
epidemiologické situace v souvislosti s výskytem
COVID-19 vystřídalo vystřízlivění. Covid se v
našem státě šíří - a to ve velkém. Velmi brzy po
začátku školního roku bylo nutné přijmout zostřená
opatření, která všem komplikují život, ale doufám,
že budou maximálně účinná. Když jsme si na ně
začali zvykat, přišla další doporučení, nejen pro
školu a školku, nýbrž i pro rodiče. Vše najdete na
www.zsplesna.cz, hned na titulní straně. Pouze

Školní zahrada v Plesné – místo setkání nadaných žáků
Základní škola v Plesné přispěla k rozvoji
žáků se zvýšeným zájmem v oblasti ekologie,
biologie a propůjčila svou zahradu včetně odborného
vedení Mgr. Jelínkové.

Žáci dle vlastního zájmu měli možnosti
strávit sobotní dopoledne dne 12. 9. 2020
poznáváním zdrojů přírody a školní zahrady
EKOŠKOLY v Plesné.
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Celá akce probíhala za finanční podpory
Krajské agentury rozvoje podnikání s cílem rozvíjet
nadání a nadané děti. Garantem akce byla
manažerka projektu PaedDr. Ellen Mlátilíková.
Lektorka workshopu Alena Jelínková
dokázala podpořit zájem dětí o poznávání bylin,
objevování neznámých bylin prostřednictvím
aplikace v telefonu. Nezůstalo jen u poznávání, ale
také u vaření z přírodních produktů. Malí žáčci si
uvařili vlastní „jelení lůj“ s přísadou a vůní bylin,
vyrobili si koupelovou sůl, uvázali květinu pro
maminky z lučních květin.
Příjemnou akci doprovázelo i občerstvení ze
zdrojů přírody: např. kváskový chléb s pomazánkou
z červené řepy, cuketový koláč, žáci si vyrobili také
šalvějové máslo. Pitný režim byl zajištěn také s
využitím bylinek a asistent lektorky Mgr. Jelínkové
Daniel Krištof uvařil šťávu z ostružin, které si žáci
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nasbírali.
I rodiče byli pod vedením Mgr. Pavly
Ďurkovové zapojeni a mohli využít možnosti si
pohovořit o výchově dětí, úskalí, problémech, ale
také radostech při výchově a vzdělávání jejich dětí.
Bylo nám velkou ctí, že akci navštívil také
starosta obce Petr Schaller. Organizátoři ocenili
krásu školy, okolí školy i růst obce a v neposlední
řadě také vstřícnost jak vedení obce, tak i školy Mgr.
Václava Polívky, kteří bezplatně zapůjčili pro
realizaci workshopu prostory školy i zahrady. Za
jejich přístup a vstřícnost moc děkujeme.

Za Krajskou agenturu rozvoje podnikání
PaedDr. Ellen Mlátilíková,
manažerka projektu pro rozvoj nadání v
Karlovarském kraji

Preventivní článek PČR
Nenechte se podvést a okrást!
Policisté Karlovarského kraje se jako
každoročně zaměřují při svých preventivních akcích
na jednu z nejzranitelnější částí naší populace –
seniory. Ti bývají oblíbeným terčem zejména pro
podvodníky, kteří cílí především na jejich osamělost
a dobrotu. Podvody zaměřené na seniory bývají
páchány nejčastěji prostřednictvím domácích
návštěv, telefonicky nebo stále častěji i v online
prostředí. Aby ubylo těchto protiprávních útoků,
připravili policejní preventisté pro seniory nový
preventivní projekt s názvem „Nenechte se podvést a
okrást!“, který bude realizován od začátku září
přibližně do konce letošního roku.
Cílem preventivního projektu je varovat
seniory před nástrahami podvodníků a připravit je na
možná rizika s tím spojená. Podvodníci mohou při
nezvané návštěvě seniory připravit mnohdy i o

celoživotní úspory. Může se jednat například o
situaci, kdy si přijdou půjčit jen tužku, neboť toto a
spoustu dalších smyšlených historek mají
podvodníci v záloze. V nebezpečí jsou však senioři i
za zamčenými dveřmi svého bytu. Podvodníci se
s nimi mohou spojit prostřednictvím telefonátů,
případně internetu, kde se velká část seniorů stále
častěji také pohybuje. Policisté proto budou seniory
před různými nástrahami vychytralých podvodníčků
varovat a upozorňovat je na nejnovější trendy
podvodů páchaných právě na osobách staršího věku.
Smyslem projektu je oslovit co největší počet
seniorů našeho kraje. Projekt proto bude probíhat ve
dvou vlnách souběžně. První vlna je zaměřena na
tzv. neaktivní seniory, kteří nechodí do žádných
seniorských spolků nebo organizací a většinu času
tráví doma. Probíhat bude prostřednictvím
rozhlasového vysílání Českého rozhlasu, kde budou
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po dobu tří měsíců vysílány 3 různé audiospoty
upozorňující na danou problematiku. Druhá část
projektu je pak namířena na aktivní seniory, kteří
navštěvují různé seniorské spolky či společenské
události. Ve spolupráci s obcemi v našem kraji či
jednotlivými seniorskými spolky budou policisté
pořádat preventivní besedy na téma podvodného
jednání na seniorech. Z besed senioři určitě
neodejdou s prázdnou, kromě užitečných rad a
informací si od policistů odnesou na památku i
drobné dárečky. Celý preventivní projekt je
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financován z prostředků Ministerstva vnitra České
republiky.
V případě Vašeho zájmu o besedu nás
prosím
kontaktujte
na
emailové
adrese: vera.hnatkova@pcr.cz
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje

Městská knihovna Plesná
Nové knihy
Kardos Michael
Dřív než ji najde
Kavanová Rosemary Cena svobody: život
Angličanky v Praze
Erikssonová
V mlze
Caroline
Pulley D. M.
Mrtvý klíč
Searles John
Nebudete se bát ničeho zlého
Lachoutová Ričlová Nestrašidla
Irena
Zatloukalová
Kdy mám svátek?
Andrea
Kapoun Oldřich
Napovídánky a pomáhánky
Kratochvíl Jan
Hádanky ze zahrádky
Ware Ruth
Všude kolem černý les
Ware Ruth
Žena z kajuty č. 10
Peronto Jim
První láska
Pavlovič Jozef
Futronela a jiné pohádky
Golden Christopher Peklo z Araratu

Mitzner Adam
Mac Neal Susan
Elia
Munro Alice
Pekárková Iva
Diamant Anita
Giffin Emily
Tonollo Harald
Březinová Ivona
Drijverová Martina
Fišarová Michaela
Holeček Milan
Chudožilov Petr
Knopfová Hana
Pitrová Pavlína
Dvořáková Petra
Procházková Iva

S naprostou jistotou
Naděje Jeho veličenstva
Drahý život
Péra a perutě
Bostoňanka
Na čem záleží
Doktor kuje pikle
I hračky si chtějí hrát
Moje první zahrádka
Natálie: nový bráška
Hrdinové zámořských objevů
Myší knížka
Hilda a Sofie
Hurá do galerie
Chirurg
Nekompromisně
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Cyklovýlet do Pottigy
Již od roku 2016 je každoroční cyklojízda
Plesná - Pottiga nedílnou součástí partnerství mezi
oběma městy. Tradiční cyklojízda se navzdory
koronakrizi konala i letos. Jako obvykle jsme se sešli
v kulturním domě v Plesné. První účastníci dorazili
před devátou hodinou a postupně se malý sál naplnil
účastníky z české i německé strany. Někteří se
zúčastnili již popáté, jiní jeli poprvé. Jízdu na
elektrokolech si dopřálo jen pár účastníků, převážná
většina si celých téměř sedmdesát kilometrů
odšlapala vlastními silami. Ovšem ti, kteří využili
elektropohonu, nelitovali. Cesta totiž není úplně
jednoduchá, 1042 vystoupaných metrů hovoří samo
za sebe. Ale cestu zvládli všichni, nikdo se neztratil
ani nezranil. Naše výprava totiž není závodem, je jen
společnou přátelskou jízdou. Zvládnout jí na
normálním kole sice vyžaduje trochu tréninku a
fyzické zdatnosti, ale troufám si říci, že na
elektrokole ji zvládne téměř každý. Je vedena
především po cyklostezkách a cyklotrasách. Jen
malá část vede po silnicích, které ale nejsou až tak
rušné.
Po první etapě cesty, která vede skoro pořád
do kopce, přišel čas oběda a my se občerstvili jako
obvykle v Krásné. Vždy se do Krásné těšíme,
protože tam na nás pokaždé čekají příjemní lidé
s vynikajícími klobásami, pitím a hlavně s úsměvem.
Na rozdíl od předchozích let, kdy jsme obdivovali
místní sportoviště, jsme měli letošní
občerstvovací
pauzu
v krásenské
sokolovně, kterou obec v současné době
rekonstruuje. Pauza přišla vhod, neboť
zrovna začalo poprchávat. Nám to ale
pod zastřešenou terasou vůbec nevadilo.
Další část cesty z Krásné do Hofu
je jednodušší, téměř celá po rovině nebo
z kopce, počasí nám opět přálo a
vykouklo i sluníčko. Ani defekt po cestě
nám nezkazil náladu. Chlapi společnými
silami duši zalepili a jelo se dál. V Hofu v
cukrárně jsme se občerstvili kávou a
něčím sladkým na zub pro doplnění
energie. Nabídka byla pestrá. Vynikající
zmrzliny, jogurty s ovocem, palačinky,
kávy a i pivo. Jediným rušivým

elementem na naší cestě byly všudypřítomné roušky.
Poslední úsek cesty je nejnáročnější co se
terénu týče. Přichází časté stoupání a síly už pomalu
ubývají. Asi patnáct kilometrů před cílem nás zastihl
opravdu prudký déšť, ale i tentokrát jsme měli štěstí,
protože poblíž stála otevřená stodola, do které jsme
se mohli schovat, takže nikdo nezmokl. Poslední
kopec před Pottigou je opravdu krutý, ale i ten
většina účastníků pokořila a v cíli už je čekalo
voňavé maso, bratwursty a pivo nebo limonáda
(z Brambachu). Samozřejmě i účastnický certifikát.
Celou cestu kopíruje naši trasu po blízkých
silnicích doprovodné vozidlo, které má za úkol
v případě nutnosti kohokoli naložit a i s kolem
dovézt do cíle, případně i k lékařskému ošetření. I
letos se tato služba osvědčila, proto bych chtěla moc
poděkovat Martinu Poláčkovi, že obětoval svou
volnou sobotu a tímto způsobem nám velice pomohl
na naší dlouhé cestě.
Dále děkuji všem účastníkům za skvělou
atmosféru na cestě i po ní. Všem ještě jednou
gratuluji za zvládnutí trasy. Klobouk dolů před
rychlostí mužů a houževnatostí žen. Za pomoc
děkuji i Janu Strachotovi za dopravu zpět do Plesné
a také organizátorům z Pottigy za další perfektně
zvládnutou Cyklotour Plesná - Pottiga.
Doris Bigasová, MKS Plesná
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PRÁCE MINIBAGREM
Tomáš Heneš
Tel: 777 594 435
Email: bagrlevne@email.cz
www.bagrlevne.cz

PRONÁJEM BYTU:
Pronajmu byt v Plesné, ulice Světlá, 1+1,
cena nájmu 5.000,- Kč tel.:
00420602239934
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell
- typu Araukana a Dark, Shell - typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, 169 -219,- Kč/ ks.
Plesná, Náměstí svobody
11.9., 3.10. a 2.11. 2020 - 14.00 hod.
Info: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci srpnu 2020 oslavili významné
životní výročí tito občané:
Duchková Ludmilla
Vošmik Václav
Bláhová Jana
Kuska Josef
Rubý Zdeněk
Kubinec Josef
Hrabinová Marie
Kvasnička Josef
Ivanič Gustav
Fedorová Marta
Jišková Marie
Adamová Marie
Vokounová Olga
Doležalová Marie
Kampík Maxmilián
Štěpánová Bohuslava
Hájková Hana
Mašek Václav
Kunciter Josef
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 redakce: MěÚ Plesná, 5. května 301, 351 35 Plesná, tel. 354 596 576, e-mail: plesna@mestoplesna.cz
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