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Připomeňme si…
Na začátku dvacátého století začal v Plesné
rozvoj průmyslového života. Byly zakládány
továrny na výrobu textilního a stávkového zboží,
kůže a jejího zpracování. Známost města Plesné
rostla nejen u nás, ale i na celém světě. Plesná byla
také kolébkou výroby hudebních nástrojů, zejména
houslí, mandolín a kytar. Obecní majetek vzrůstal,
zvláště pak soukromí továrníků vynikalo bohatstvím
a přepychem. Byly zde vybudovány 24 továrny,
2 kostely a 2 školy. Mezi největší průmyslníky
chebského okresu patřili John Lehman a synové

s továrnami na textilní a stávkové zboží; koželužna
Johanna Adama Geipela, k níž patřil ještě mlýn
a pila, byla jednou z největších a nejmodernějších
ve střední Evropě. Dalšími ze dvou desítek
plesenských továrníků, produkujících stávkové
zboží, byli August Reichel, Adolf Päsold a syn, jiný
Päsold byl vlastníkem továrny na hračky a jiný
majitelem textilky a přádelny. Kromě 24 továren
měla Plesná v roce 1928 více jak 100 drobných
živnostníků, řemeslníků a koncesionářů.
(Čerpáno z www.mestoplesna.cz)

Plesná z nebe. Foto: Martin Vogl
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Zprávy z mateřské školy
Květen v MŠ

Slavíme Den dětí

Jako každý rok probíhá v tomto měsíci zápis do
mateřské školy. Letos se konal s větším časovým
rozestupem 4. a 11. května. Minulý rok jsme
nemohli přijmout všechny děti, protože do základní
školy nám jich odcházelo méně a tím se i méně míst
uvolnilo. Letos naopak do školy v září od nás přejde
26 dětí. Máme tedy radost, že jsme mohli uspokojit
všechny zájemce a přijmout všech 26 dětí. Vyšlo to
tedy úplně přesně a školku máme v současné době
zcela zaplněnou. Případní zájemci, kteří se
nedostavili k řádnému zápisu, budou muset rok
počkat. Toto se netýká dětí s plněním povinné
docházky poslední rok před nástupem do základní
školy. Povinnost tyto děti přijmout nám ukládá
zákon i přes stanovený počet dětí ve třídě. Musí mít
ovšem trvalý pobyt hlášený v Plesné.
Zápis
probíhal
i
letos
v
rámci
koronavirových opatření bez přítomnosti dětí. Je to
škoda, protože se mohly poprvé seznámit s
prostředím a my s dětmi. Takže jsme všichni napjatí
a těšíme se na září.

Nejen děti, ale i my učitelky máme velkou
radost, že letos se nám konečně podařilo uspořádat
oslavu tohoto významného dne. Minulý rok nám to
nedovolila různá covidová opatření. O to více jsme
si to všichni užili. Při příchodu do školky děti vítala
„Barevná zahrada“. Všude plápolaly barevné
fáborky a poletovala spousta balónků. Paní učitelky
se přesvědčily, že plíce dětem fungují velice dobře,
nafukovalo se opravdu hóóóódně balónků.
Pro děti byla připravena stanoviště s různými
soutěžemi – skákání v pytli, kriket, slalom s míčkem
na pálce, trefování na cíl, sbírání míčků, shazování
plechovek… Po takovém výkonu si všechny děti
zasloužily sladkou odměnu, a to zmrzlinový pohár
s lentilkami.
No
ale
ta
nejlákavější
odměna?????????? Balíček s překvapením, který byl
schovaný úplně vzadu na zahradě. Samozřejmě se
našlo pár malých zvědavců, kteří se nenápadně
motali kolem balíčků a zkoumali jejich obsah. Chvíli
jsme děti napínali, ale jejich oční kontakt a
zvědavost nás donutily dát povel k vyzvednutí
balíčků. A bonus? Diskotéka. Své taneční kroky,
skoky, hopy, pády předvedly hlavně holčičky. A
největší odměna pro paní učitelky? Radost a nadšení
všech dětí.

Vedoucí MŠ M. Gruberová, DiS.

Lenka Koňariková, učitelka II. třídy Koťat
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Městská knihovna Plesná
Nové knihy
Jones S.
Skelton, C. L.
Lombardo C.
Nikolai M.
Lapena, S.
Landsman D.
Solomons N.
Janečková K.

Nevlastní sestra
Sága rodu Hardacrů
Nejhezčí dny našich životů
Čokoládovna
Její konec
Dovolená s moderním fotrem
Zlatý dům
Francouzský manžel

Keleová-Vasilková T. Dva životy
Devátá I.
Jen jednou mladá
Watt H.
Lidská trofej
Arnaldur I.
Temná zákoutí
Kinghorn J.
Ozvěna soumraku
Kinney J.
Strašidelné historky báječného
kamaráda Rowleyho Jeffersona
Pospíšilová Z.
Hádej, čím budu

Střípky z historie
Rok 1952 – 1953
Zapsal Jiří Matlas
9. březen 1953
Pondělí dopoledne. Celá Plesná se ponořila
do smutku. Mnoho černých praporů vlaje za
slunečného rána, ze smutečně vyzdobených oken na
nás hledí drahá nám tvář toho, jehož již není mezi
živými. Ve smutečně vyzdobené jídelně závodu
Tosta se před katafalkem již třetí den střídají čestné
stráže, aby svým celým srdcem vzdaly poctu
milovanému vůdci všeho dělnictva. Také v prvním
poschodí střední školy před smutečně vyzdobenou
stěnou obklopenou květinami se střídají tohoto dne
každou čtvrt hodinu nejlepší žáci z nejlepších.
Pionýři. A tak dospělí, shromáždění v závodní
jídelně, tak i žáci střední školy, děti v mateřské škole
vyslechli průběh tryzny.
Moskva: Smuteční průvod zahajují dělníci a
za rakví jsou nejbližší přátelé a nejvěrnější
spolubojovníci a mezi nimi jsou i přední bojovníci
Světové fronty míru a dělnického hnutí. Je tu i náš
president – Klement Gottwald. A se všemi je
přítomna každá myšlenka, všechna srdce tiše
naslouchajících dospělých i dětí našeho města. Po
tryzně v 11 hodin se šli žáci celé školy poklonit ke
hlavnímu katafalku, který byl umístěn v jídelně
závodu Tosta. Byla to černě zastřená rakev s bustou
J. V. Stalina a před ni byly položeny věnce Místního
národního výboru a závodu Tosta.
Úmrtí
presidenta
Klementa
Gottwalda,
14. března 1953.
Sobota. Praha. Ústřední výbor Komunistické
strany
Československa,
vláda
republiky
Československé a Ústřední akční výbor Národní

fronty oznamují v nejhlubším smutku straně a všemu
československému lidu, že 14. března o 11. hodině
ráno zesnul po krátké těžké nemoci president
Československé republiky, předseda Komunistické
strany Československa soudruh Klement Gottwald.
Hloučky lidí stojí se smutkem v očích kolem
městských amplionů. Po prvé ráně dopadá stejně
těžce i rána druhá na lid Československé republiky.
Sběrem starého železa plníme odkaz
zesnulého - pětiletý plán. 15. března 1953. Neděle
dopoledne. Komunistická organizace
pevně
semknuta provádí k této smutné zprávě sběr železa,
projevujíc tímto aktem pevné odhodlání neklesat na
mysli a ještě pevněji se semknout a střežit odkaz
Klementa Gottwalda. Toho dne bylo sebráno na
250,60 kg šrotu.
16. března 1953.
Na pohřeb do Prahy odjíždí též delegace
z Plesné. Byl to soudruh Píša, Vomáčka, Žáková,
Zachariášová a Kolerová. Tato delegace odjela dne
16. 3. 1953 v 5.30 ráno a ještě před odjezdem
z Chebu položila věnec i ke katafalku na Náměstí
Československé armády v Chebu.
V Plesné byl postaven katafalk před budovou
Místního národního výboru, u kterého se střídala
stráž již od 12. hodiny v noci a u kterého se bude
střídat stráž až do pohřbu.
Průběh pohřbu 19. března 1953
Ve čtvrtek se rozloučil československý lid se
svým milovaným otcem, učitelem a vůdcem,
presidentem republiky Klementem Gottwaldem.
V 8 hodin ráno vyslechli žáci střední a národní školy
smuteční projev ministra školství Ernesta Sýkory a
po tomto projevu opustili žáci školní budovu.
Pionýři se pak dostavili k hlavnímu katafalku, aby
tam po boku s uniformovanými složkami, Milicí,
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SNB, Pohraniční stráží, Sokolem, SČM stáli čestnou
stráž až do konce pohřbu.
Ve 13 hodin se rozezvučely všechny sirény,
aby tak továrny vzdaly poslední poctu prvnímu
dělníku, který opouští Hrad.
V 17 hodin zastavuje lafeta před Národním
museem. Rakev s Klementem Gottwaldem je
přenášená na katafalk. Jménem všeho lidu naší vlasti
se loučí se svým soudruhem jeho věrný
spolubojovník, předseda vlády Československé a
člen politického sekretariátu Ústředního výboru
KSČ Antonín Zápotocký. Jménem Ústředního
výboru SSSR pronáší smuteční projev první
náměstek, maršál SSSR N. A. Bulganin.
Až do 12. hodiny dopoledne se občanstvo
v Plesné podepisuje na smuteční archy, které byly
vystaveny ode dne úmrtí až do dne pohřbu ve

str. 4

smutečně vyzdobené místnosti na Místním národním
výboru.
O 17. hodině se shromáždilo občanstvo
města před katafalkem, aby vyslechlo smuteční
projevy soudruha A. Zápotockého a N. A.
Bulganina. K poslechu se dostavilo všechno
občanstvo, aby v smutečním tichu se naposledy
rozloučilo se svým milovaným presidentem
Klementem Gottwaldem.
Volba presidenta republiky 21. března 1953.
Národní shromáždění republiky ČSR bylo
svoláno ke schůzi na den 21. března 1953
na 12. hodinu do Vladislavského sálu na Hradě
pražském, aby provedlo volbu presidenta republiky.
Jako nový president byl zvolen soudruh Antonín
Zápotocký.
Z naskenovaného originálu přepsala Doris Bigasová

Plesenský výšlap
Po loňské odmlce jsme tento rok uspořádali
Plesenský výšlap v atmosféře postupného
rozvolňování pandemických opatření v polovině
května tak, aby se ho mohly účastnit izolované
dvojice a rodinné skupiny.
Start byl pro všechny individuální od okénka
kulturního domu v Plesné, bez občerstvení a bez
shromažďování. Účastníci obdrželi už na začátku
diplom, magnetku a popis trasy s mapou.
Výšlap tentokrát vedl přes Sibiř po žluté

značce na židovský hřbitov nad Lomničkou. Dále
lesem do Velkého Luhu a pokračoval kolem rybníků
k Radonce a přes Šneky zpátky do Plesné. Turisté už
do cíle nedocházeli, ostatně nebylo žádoucí, aby se
ve větší míře potkávali. Takto jsme zvládli připravit
v omezených podmínkách pěknou jarní akci pro 55
lidí, kteří toužili už konečně zase trochu vyjít ven.
Pavel Sýkora
Doris Bigasová
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Alkoholismus v rodině
Alkohol je v naší společnosti nejen
tolerovaný, ale v mnohých rodinách je také
neodmyslitelně spjat s různými významnými
životními událostmi. Pije se na zdraví při narození
miminka nebo oslavách narozenin, sklenkou sektu
vítáme nový rok, pije se na vítězství oblíbeného
týmu (i na případnou prohru). Lidé často zapomínají
na nebezpečí alkoholu. Kdy je pití ještě normální a
kdy už překračuje hranici? A jaké to je žít s
alkoholikem?

okolí. Alkoholismus v rodině je skrytým tajemstvím
mnoha domácností. Život s alkoholikem je jako
jízda na horské dráze. Partneři k alkoholikovi
chovají často smíšené pocity. Ve chvílích střízlivosti
ho milují, pak ale znovu přijde na scénu alkohol a
milovaný člověk se mění před očima. Často se
bohužel objevuje také agresivní chování, a tak v
rodině také může panovat neustálý strach a stres. Je
to neustálý kolotoč, ve kterém se střídá naděje, že se
problém nějak zvládne překonat, alkoholikovy sliby,
že tentokrát už opravdu s pitím přestane a následné
zklamání, když slib nedodrží…
Proč to alkoholik nezvládne sám?
Závislost na alkoholu je nemoc, patří tedy do
rukou
odborníků:
psychologů,
psychiatrů,
adiktologů… Závislý si svůj problém většinou
neuvědomuje a nemá pocit, že by měl něco řešit. A
ti, kteří si problému přeci jen vědomi jsou, s pitím
přestat nedokáží, ačkoli by třeba i chtěli. V případě
závislosti na alkoholu není na co čekat, čím dříve se
závislému dostane odborné pomoci, tím lépe.

Alkoholismus: Kdy už je opravdu zle?
Závislost na alkoholu vzniká postupně. V
počáteční fázi přináší alkohol dotyčnému pocity
radosti až euforie, postupně se zvyšuje jeho
tolerance (tzn. musí vypít více, aby pociťoval
účinky). Za varovné stádium označujeme období,
kdy piják začne přecházet k tvrdší formě alkoholu a
objevují se u něho první alkoholová okénka
(epizody, kdy si dotyčný nic nepamatuje). V další
fázi se tolerance k alkoholu naopak snižuje, objevuje
se odvykací stav a dotyčný už nepije proto, aby cítil
euforii a radost, ale musí pít, aby mu nebylo zle. V
poslední fázi už alkohol přebírá naprostou kontrolu
nad osobností i chováním dotyčného, který už pije
naprosto cokoli, co obsahuje alkohol. Mezi základní
znaky alkoholismu patří: craving (bažení, silné
nutkání a chuť pít alkohol), ztráta kontroly nad pitím
(když už začne pít, má problém přestat, nedokáže si
alkohol odepřít), zvýšená tolerance k alkoholu (musí
vypít více, aby pocítil účinek), odvykací stav (nemáli po ruce alkohol, začnou se projevovat nepříjemné
tělesné pocity), alkohol je centrem života (dotyčný
postupně zanedbává další aktivity a povinnosti) a
pokračuje v
pití i přesto, že to má zjevně negativní důsledky.
Život s alkoholikem
Život se závislostí je náročný nejen pro
dotyčného, ale často především pro jeho nejbližší

Kde hledat pomoc?
Co můžete udělat sami? Všímejte si
varovných signálů, tak aby se vám závislost podařilo
odhalit co nejdříve. Nastavte doma jasné hranice a
pravidla a buďte pevní a důslední v jejich
dodržování. Směřujte závislého k léčbě. Léčba
závislostí probíhá nejčastěji v tzv. komunitních
léčbách či v psychiatrických nemocnicích. Aby byla
léčba úspěšná, je potřeba, aby byl závislý k léčbě
sám odhodlaný a motivovaný. Léčba závislostí je
během na dlouhou trať, buďte také připraveni na to,
že může dojít k relapsům a recidivám. Alkoholik se
před alkoholem v naší společnosti v podstatě nemá
kam schovat, pomoci mu můžete alespoň tak, že
před ním ani vy alkohol pít nebudete. V žádném
případě abstinujícího neponoukejte k tomu, aby se
zkusil napít, že se přece nic nestane. Pravděpodobně
stane. V neposlední řadě nezapomínejte ani na sebe,
jak už jsme psali výše, život po boku závislého je
náročný také pro jeho okolí – je-li to potřeba,
vyhledejte odbornou pomoc také vy.
PhDr. Michaela Miechová, psycholožka a
majitelka poradny Mojra.cz www.mojra.cz
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Evropský den proti vloupání 2021
Po více jak roce se všichni pomalu začínáme vracet do
„normálního“ života. S postupným rozvolňováním, kdy s
radostí začínáme opět navštěvovat kulturní zařízení,
společenské a sportovní akce, cestujeme a méně se zdržujeme
doma, získávají zloději větší příležitost nezvaně navštívit naše
obydlí. Přestože si svůj majetek chráníme celoročně, pojďme si
v Evropském dni proti vloupání do obydlí, který letos připadá
na středu 16. června, připomenout základní pravidla
zabezpečení objektů.
Podle dlouhodobých statistických výstupů se
pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních
dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své
nepřítomnosti často nezabezpečená. K nezvané návštěvě
mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace
či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes
mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.
„Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a
zavírání oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk odejde z
domova jen na moment pro něco do obchodu nebo jde vynést
odpadky. Je proto vhodné si návyk zamykání osvojit a
zautomatizovat, protože samotné překonání obyčejných
nezamčených dveří trvá do 5 sekund, u bezpečnostních
nezamčených dveří trvá zloději otevření pouhých 15 sekund“,
apeluje na důležitost základního zabezpečení zamykáním plk.
Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence
Policejního prezidia ČR.
Přestože v období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021
evidujeme nižší počet případů vloupání do bytů (r. 2021 – 466
případů, stejné období r. 2020 – 687 případů) či rodinných
domů (r. 2021 – 667 případů, stejné období r. 2020 – 763
případů) než za stejné období v roce předchozím,
doporučujeme obezřetnost a důkladnou přípravu na
zabezpečení obydlí zejména před odjezdem na letní dovolené.
Evropský den proti vloupání letos doprovází v
členských státech Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN)
nový slogan: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás
ten večer překvapí“. Nadále se bude zmiňovaný den
prezentovat také sloganem z předchozích kampaní: „Ať se z
vysněné dovolené nestane noční můra“. „Byť počet vloupání
do obydlí v celé Evropě v posledních letech klesá, a nejinak je
tomu i v ČR, tak tato trestná činnost stále patří mezi ty
nejpočetnější. Tato kampaň upozorňuje na skutečnost, že na
zabezpečení obydlí je třeba neustále myslet, protože pachatelé
dokáží využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou, tak i toho,
že jste si odskočili třeba jen do restaurace nebo na nákup. A že
zabezpečení je nejen o technických opatřeních, ale zejména o
našem běžném chování a zvycích“, říká JUDr. Michal
Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva
vnitra.
Základní poselství kampaně i související rady a
doporučení budou na regionální úrovni šířeny například
prostřednictvím knihoven či specializovaných prodejen
(zámečnictví apod.), ale i ve spolupráci s regionálními médii či
správami měst a obcí. Pokud to umožní epidemiologická
situace, budou policejní preventisté informovat o problematice
zabezpečení také na terénních akcích.
Rady a doporučení
Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto
důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho
výstavbě. Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky
konzultovat vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt
či dům. Kombinovat lze mechanické zabezpečení
(bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky

elektronického zabezpečení s oznamováním například na
mobilní telefon (alarmy, kamery atd.). Pokud zvažujete nákup
bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy
volte certifikované výrobky.
Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár
základních pravidel.
1/Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních
sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.
2/ Chraňte své cennosti (trezory, možnost úschovy …) a pocit
osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit
integritu vašeho domova a soukromí.
3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří
vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a
zalévají květiny.
4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější
jsou opatření, která vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout
všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně
dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní
době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.
Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo
vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být
ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy.
Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.
Více informací k zabezpečení svých objektů je pro
všechny zájemce k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte
se“ (zdarma ke stažení) nebo na webových stránkách
http://www.stopvloupani.cz.

INZERCE
Pronajmu půdní byt v bytovém domě v Plesné.
Více info. na tel.: 732440104

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
7. 8. 2021 - 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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BLAHOPŘEJEME!

V měsíci květnu 2021 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Peltrámová Jaroslava
Bílek Zdeněk
Němcová Floriana Salvová Mária
Kuželka Karel
Dingová Ivana
Brabcová Anna
Kapusnica Jozef
Korelus František Šibalová Jana
Hošťálková Anna Dinga Ondřej
Eliášová Marie
Fúričková Marie
Gunár Gustav
Glaserová Vlasta
Lipovská Klára
Kuželková Jana
Štěpán Milan
Tonar Stanislav
Vošmiková Marie
Kvasničková Drahomíra
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
(redakce a SPOZ)
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Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce.
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