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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás opět po delší době informoval o
probíhajících a připravovaných akcích v našem
městě. Po více jak roční pauze se konečně mohly
začít pořádat kulturní akce. Jedna tradiční se konala
hned 17. července, a to „Pivní Fest“, který se oproti
minulým letům pořádal v nově zrekonstruovaném
areálu bývalé textilní továrny TOSTA a myslím, že
dle reakcí návštěvníků jsme si to užili. Touto cestou
bych rád poděkoval všem organizacím a
podnikatelům, kteří zajišťovali skvělé občerstvení
po celou dobu konání akce, agentuře Abel,
účinkujícím,
technickým
službám,
vedoucí
kulturního centra Doris Bigasové a jejímu týmu za
skvělou organizaci a průběh slavností.
Projekt ,,Česko-bavorské expozice válečné a
poválečné historie a společná geologická minulost“
je naplánován do konce tohoto roku, a jak jste již
viděli, stavební práce na revitalizaci objektu TOSTY
jsou již hotové a v současné době se připravují
vnitřní expozice, které budou zaměřeny na historii
Plesné a celého Chebska. Jednáme s poskytovatelem
dotace o navýšení finančních prostředků na tento
projekt a také jsme požádali o podporu Karlovarský
kraj.
V tomto roce jsme rovněž podali několik
žádostí o další dotace. Z dotačního programu
Karlovarského kraje na POV (Podpora obnovy
venkova) jsme získali dotaci na výměnu plynových
kotlů v budově MÚ, z dotačního titulu SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond) jsme získali dotaci na

hřbitov, kde bychom pokračovali s budováním
chodníků.
Z
dotačních
programů
MMR
(Ministerstvo pro místní rozvoj) se nám podařilo na
třetí pokus získat dotaci na přestavbu bývalé školy
ve Šnekách na Komunitní dům seniorů a také dotaci
na herní prvky, které budou umístěny v ulici 5.
května. Tak jako každý rok jsme žádali o dotaci
MMR na rekonstrukci místních komunikací,
konkrétně na komunikace v ulici Květná, Větrná a
Nová čtvrť, kde se opravovala kanalizace, ale
bohužel tuto dotaci jsme nezískali. Další investicí,
kterou bychom chtěli v tomto roce ještě začít, je
revitalizace veřejných prostranství v ulici 5. května a
rekonstrukce ulice Tovární. Z projektových příprav
máme dokončenou dokumentaci na zasíťování
stavebních pozemků na Sibiři a je již podaná žádost
o vydání stavebního povolení. V zastupitelstvu jsme
také projednali studii „Revitalizace veřejných
prostranství“ v ulici Zahradní, Světlá, Nádražní a
připravujeme studii na rekonstrukci centra našeho
města.
Přeji Vám hezký zbytek prázdnin i
dovolených
Petr Schaller, starosta města
Prohlídka TOSTY
V sobotu 17. července 2021 se konala
prohlídka nově zrekonstruované budovy bývalé
textilní továrny TOSTA. V dopoledních hodinách
jste si mohli společně se starostou Petrem
Schallerem projít prostory budoucího muzea a
zavzpomínat…

Foto: Miroslav Chlad
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Zprávy ze základní školy
Výlet 9. A

Slavnostní předávání vysvědčení

Letos měli vycházející žáci dva sportovněrekreační výlety. Na první jsme se vydali na kolech.
Cílem bylo koupaliště v německém Bad Brambachu.
Cesta tam byla trochu náročná, neboť se
celou dobu jede do kopce, nicméně počasí
bylo krásné a my jsme se díky pomalému
tempu aspoň mohli kochat okolní přírodou.
Na odpočívadlech jsme navíc vždy na sebe
počkali, občerstvili se a trochu si odpočinuli.
Na koupaliště jsme přijeli kolem 10. hodiny a
odjížděli jsme kolem 16 hodin. Až do 14
hodin jsme měli celý bazén jen pro sebe,
takže jsme si ho
naplno
vychutnávali.
Žáci si zejména
užívali
skoky
z můstku,
na
souši jsme pak
hráli kuželky a
plážový volejbal.
Navíc
díky
ochotě
rodičů
jedné
žákyně
jsme se ani nemuseli starat o jídlo, neboť nám ho
zajistili oni, za což jim velice děkujeme. Okolo 16.
hodiny jsme se celí unavení a od sluníčka spálení
vydali zpět do Plesné, kde jsme se rozloučili.
Druhý výlet byl opět rekreačně-sportovní.
Tentokrát jsme se pěšky vydali do lesa k Šneckému
rybníku, kde jsme si opekli buřty a odvážlivci se
vykoupali.

Letošní vycházející žáci ZŠ přišli o většinu
školního roku stráveného ve škole. S tím přišli také
o několik společných akcí, které právě žáci devátého
ročníku
organizují
–
hlavně
mikulášskou
besídku
a
akademii. Byli
jsme
proto
všichni
rádi,
když
situace
dovolila
alespoň užít si
tu
poslední
slavností
událost, předání vysvědčení. To proběhlo
dne 29. 6. 2021 v MKS Plesná od 16:45.
Letos jsme se rozloučili se třemi osmáky
a 14 deváťáky. Předávání se neslo ve
slavnostním duchu. Jak žáci, tak všichni
hosté přišli ve společenském oblečení,
což přispělo k slavnostní atmosféře.
Zároveň šlo o událost emotivní, nejedny
oči nezůstaly suché. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem hostům za účast a jejich vybrané
chování. Vycházejícím žákům ze srdce přeji, aby
byli šťastní a spokojení nejen na nových školách, ale
také v osobním životě. Doufám, že nezapomenou na
svou ZŠ a rádi se za námi budou vracet.
Mgr. Hana Hiřmanová
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Učíme se venku
Školní výlet 3. A a 8. A
Dne 21. 6. 2021 se třetí a osmá třída
zúčastnily školního výletu na raftech. Ráno jsme se
sešli před školou, kde jsme se všichni otestovali a
vyrazili jsme do Chebu. Na nádraží jsme nastoupili
do vlaku a odjeli do Kynšperku nad Ohří. Dorazili
jsme do půjčovny, kde jsme si vyzvedli rafty, pádla
a vesty. Zde jsme se rozdělili do skupin a nalodili se.
Po dvouhodinové cestě po řece Ohři jsme
úspěšně dopádlovali do Šabiny. Poté jsme se vydali
na dvoukilometrovou cestu do restaurace U Šabalků,
kde si děti zakoupily občerstvení. Zde jsme strávili
příjemné letní odpoledne a děti si tak po dlouhé době
užily společné chvíle i mimo školní lavice. K večeru
jsme se všichni zdárně vrátili zpět do Plesné „ve
stejném počtu“ jako ráno.
3. a 8. A

Naše
základní
škola
má
jeden
z nejzajímavějších školních pozemků v širokém
okolí. Víte to? Jestli ne, tak naši zahradu můžete
určitě navštívit, jako se k nám jezdí dívat lidé ze
širokého okolí při různých akcích našeho města. Jak
nám název našeho školního vzdělávacího programu
„Škola v přírodě, příroda ve škole“ napovídá,
snažíme se podle tohoto hesla řídit, když nám to
počasí jen trochu dovolí.
Prostě učíme některé předměty venku. 10. 6.
2021 jsme s kolegyněmi připravily pro ostatní
ukázkové hodiny matematiky s využitím veškerých
venkovních prostorů školy.
Sčítání a odčítání do dvaceti, násobilka,
geometrie, slovní úlohy, měření délek, převody
jednotek… To vše viděli návštěvníci našeho
otevřeného dne „Učíme se venku“, který naše škola
připravila pro MAP II Cheb. Žáci byli úžasní a
prokazovali svoje znalosti, ty nabyté uplatnili
v praxi. Učitelky inspirovaly své kolegyně
z okolních škol, které přihlížely výuce. Možnosti,
rozmanitost a velikost naší školní zahrady sklízely
velký obdiv i lehkou „závist“. Jen škoda, že si to
někteří žáci a „návštěvníci“ neuvědomují a chovají
se tam hůř než všechny druhy „zvířátek“.
Mgr. Alena Jelínková

Den dětí ve 3. A
Letošní 1. červen jsme oslavili sportem.
Rozdělili jsme se do družstev a na atletickém oválu
jsme soutěžili v různých disciplínách. Za zdárné
plnění sportovních úkolů jsme dostali sladkou
odměnu. Na závěr jsme si opekli buřty. „Kila, která
jsme shodili ráno, jsme odpoledne úspěšně nabrali
zpět.“
Petra Dolejšová
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Zlatou svatbu oslavili dne 5. června 2021 manželé

Jiří a Růžena Rybovi
Zlatá svatba je padesátým výročím
manželského slibu. Výročím, kdy si před půl
stoletím řekli své ANO dva milující lidé. V ten den
jistě oba věřili, že svůj život spojují s životem toho
druhého již navždy. Nyní mohou říci, že to dokázali
a svůj manželský slib splnili. Společně založili
rodinu a v časech dobrých i zlých si byli vzájemně
oporou. Možná by i tito „zlatí“ manželé našli
vzpomínky na mráčky na jinak modré obloze. Ale
bez občasné bouřky by nebylo deště a bez deště
úroda. A tak se teď díky vzájemné toleranci a lásce
mohli znovu postavit před „oltář“ a říci podruhé to
kouzelné slovo, které je tenkrát spojilo. Své výročí
sňatku stvrdili manželé Rybovi podpisem do
pamětní knihy a polibkem na Městském úřadu
Plesná v sobotu 5. června 2021 před zraky všech

blízkých osob. Před svou dcerou, synem a hlavně
před vnoučaty, kterým tak dali do života ten
nejkrásnější příklad vztahu dvou lidí.
Gratulujeme ke krásnému manželskému
jubileu a přejeme hlavně zdraví, smysl pro humor a
pořád stejnou míru lásky do dalších společných let.
Zde je malé přání
pro pána a paní.
Copak že dnes slaví?
Že je život spolu baví!
Co se vzali, tak to letí,
dospělé jsou jejich děti.
A než se člověk otočí,
slaví 50 let výročí…
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
První letošní vítání narozených občánků
proběhlo v sobotu dne 3. a 10. července 2021 na
Městském úřadu v Plesné. Místostarostka Alena
Jelínková přivítala rodiče i děti a popřála jim hodně
štěstí, zdraví a lásky. Zarecitovat přišly děti z
mateřské školky s paní učitelkou Lenkou Vaškovou
a Lenkou Mrázkovou. Rodiče se tradičně podepsali
do pamětní knihy, maminky dostaly kytičku, děti
hračku a fotoalbum.

Přivítáni byli: Amálie Machoňová, David
Pap, Martin Senci, Jan Panuška, Eliška
Neuschlová, Adéla Brůžová, Vítek Berze, Emma
Linhartová, Amálie Šlechtová, Daniel Rehwald,
Viktorie Klozová, Simona Bílková, Petr Ludvík
Čelinák, Nela Beránková, Tobiáš Morong.
Ať Vám Vaše děťátko přinese mnoho radosti
a šťastných chvil. Ať životem ho provází radost,
štěstí, zdraví a plná náruč lásky. Blahopřejeme!
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Preventivní články PČR
Bezpečné prázdniny
Období léta je většinou populace oblíbeným
obdobím. A to vzhledem k nastávajícímu
slunečnému a teplému počasí, dovoleným a dětmi
celoročně očekávaným prázdninám. Tento popis zní
takřka idylicky, nicméně i toto příjemné období s
sebou nese určitá rizika, která jsou mnohdy spojena
právě s trávením volného času a kterých je zapotřebí
se vyvarovat.
Rizikové mohou být zejména sportovní
aktivity pojící se s tímto ročním obdobím. Lidé
vyjíždějí na kolech prozkoumávat krásy naší země,
čeřit vody našich rybníků, koupališť, řek nebo jen
probádat různá zákoutí „po svých“. Ať už se jedná o
jakoukoli aktivitu, je žádoucí myslet na vhodný
oděv, který by měl zejména v případě sportování v
rámci silničního provozu obsahovat i reflexní prvky.
S tím se v případě cyklistů pojí i využívání
cyklistické helmy, která je stěžejní a hraje velkou
roli v případě, kdy k úrazu dojde. A to i přesto, že je
její nošení povinné jen do osmnácti let věku.
Důležité je i její upevnění. Helma by vždy měla být
zapnutá tak, aby v případě nehody nedošlo jen tak k
její ztrátě.

Co se týče aktivit u vody, mělo by se zvýšené
opatrnosti dbát především při koupání se v
neznámých vodách, jakými jsou například rybníky,
řeky, nádrže, lomy a podobně. Tyto jsou nebezpečné
právě pro neznámost vodní hladiny a toho, co na nás
čeká pod ní. Vyvarovat bychom se proto měli
skákaní do vody nebo plavání příliš daleko od břehu.
Stejně tak je velmi důležité zajistit si při aktivitách u
vody vhodné a dostatečné množství ochranných a
záchranných prostředků jakými jsou v případě
plavby na kánoi či raftu například záchranné vesty
apod. Při těchto aktivitách bude možné potkávat se
na tuzemských vodních plochách a v jejich okolí po
celé léto s policisty - a to v rámci kampaně
„Bezpečně u vody 2021“. Toto je součinnostní akce
policistů pořádkové služby, policejních preventistů a
zástupců Státní plavební správy, kteří společně cílí
na bezpečí osob pohybujících se na vodě i v jejím
nejbližším okolí. Věnovat se budou plavcům,
návštěvníkům pláží, ale i vůdcům plavidel.
Upozorňovat budou na zásady zajištění majetku při
pobytu u vody, ale také budou kontrolovat zákaz
požívání alkoholu v souvislosti s řízením plavidel.
V případě, že děti zůstávají samotné doma,
měly by se poučit o tom, jak se mají správně chovat
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bezpečně nejen doma, ale i v parku či na ulici, neboť
nebezpečí úrazu hrozí na každém rohu. Dále by
měly také vědět, že nikomu nesmí otevírat dveře a
stejně tak, že nemají komunikovat s cizími lidmi. V
případě, že dítě odchází z domova, mělo by rodičům
nechat minimálně písemný vzkaz s informací, kam
jde, jak dlouho se zdrží a případně by mělo přiložit i
telefonický kontakt na někoho, s kým bude trávit
čas. Klíče od bytu by děti měly nosit skrytě,
odděleně od jiných osobních věcí.
Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí
policisté Karlovarského kraje.
prap. Mgr. Lucie Machalová

Celorepublikový projekt „Bezpečně u
vody 2021“
KARLOVARSKÝ
KRAJ
–
Policejní
preventisté se zaměřili na kempy a koupaliště.
I v letošním roce probíhá v Karlovarském
kraji po celou dobu letních prázdnin celorepubliková
součinnostní akce pod názvem „Bezpečně u vody
2021“. Do té jsou zapojeni policisté pořádkové
služby, policejní preventisté a zástupci Státní
plavební správy. Tato preventivní akce cílí
především na bezpečí osob pohybujících se na vodě
i v jejím nejbližším okolí.
Policejní preventisté od začátku prázdnin
postupně navštěvují všechny vodácké kempy a
rekreační koupaliště a věnují se jejich návštěvníkům.
Ti se od nich mohou dozvědět zajímavé preventivní
rady, jak se chovat bezpečně u vody, jak mají na
lodích a plavidlech dodržovat všechna bezpečnostní
pravidla nebo také zda věnují dostatečnou pozornost
u vody svým ratolestem. Důležité jsou i rady
ohledně zvýšené pozornosti nad svými věcmi, aby
například cennosti, které u vody nepotřebují, raději
ponechali doma, a že ani auto není bezpečným
místem pro uložení cenných věcí.
Za připomenutí určitě stojí i desatero
bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:
1) Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí
vody.
2) Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.
3) Nechoď do vody, jsi-li rozpálený nebo unavený,
plav
nejdříve
hodinu
po
jídle.
4) Plav v určeném prostoru s dozorem plavčíka, zde
máš větší záruku včasné pomoci a záchrany života.
5) Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu,
zajisti
si
vhodný
doprovod.
6) Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.
7) Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a
upevněnou
záchrannou
vestou.
8) Nekoupej se v blízkosti přehrady či hráze!
9) Měj u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí
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pomůcku.
10) Důvěřuj vodních záchranářům, plavčíkům,
uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.
Od policejních preventistů kromě letáčku s
preventivními radami obdrželi návštěvníci i drobné
preventivní předměty jako např. plováky na klíče,
voděodolná pouzdra na mobil, reflexní pásky,
klíčenky, praktická pouzdra s náplastmi na poranění
a pro děti skládací létající talíře, míčky, nafukovací
balony, plážové hry a další.
Letošní akce „ Bezpečně u vody 2021“ je
propojena s projektem „Řídím, piju nealko pivo“, na
kterém spolupracuje Policie České republiky s
Českým svazem pivovarů a sladoven, jež v rámci
akce dodaly různé druhy nealkoholického piva. To
mohou dostat návštěvníci z rukou policejních
preventistů a za zodpovězení několika preventivních
otázek ohledně bezpečnosti u vody k tomu mohou
dostat i termobox. Hosty kempů a koupališť
chlazené nealkoholické pivo velmi překvapilo a
zároveň potěšilo.
Policisté tímto apelují, aby lidé během
vodních radovánek nekonzumovali alkohol. Na vodu
zkrátka alkohol nepatří, protože zvyšuje nejen
bezpečnostní, ale i zdravotní riziko při pohybu na a
ve vodě.
Další nejbližší setkání s návštěvníky
proběhne v červenci a v srpnu v autokempinku
Dřenice na Jesenické přehradě a v dalších kempech
po celém Karlovarském kraji.
por. Bc. Zuzana Týřová
nprap. Mgr. Soňa Podlahová

Letní období nás láká ke sportu
KARLOVARSKÝ KRAJ – Sportujte bezpečně.
Letní období je obdobím vyznačující se
především zvýšeným pohybem lidí venku. Vybízí k
tomu nejen sluníčko dodávající energii a dobrou
náladu, ale i možnost dělat aktivity, které, jak dá
ostatně většina lidí za pravdu, je zkrátka lepší
realizovat za hezkého a suchého počasí. Všichni by
si však před samotnou aktivitou měli zkontrolovat
své vybavení a pomůcky, které jsou k danému sportu
určené a v souvislosti s tím myslet i na tzv. „zadní
vrátka“.
Cyklistika jako nejrozšířenější venkovní
sportovní aktivita vůbec je v letním období o to
rozšířenější, neboť k ní láká právě hezké počasí. Je
však potřeba dodržet povinnou výbavu, která by
měla obsahovat následující věci: dvě na sobě
nezávislé brzdy, přední odrazku bílé barvy, oranžové
odrazky na paprscích kol, oranžové odrazky na obou
stranách pedálů a pochopitelně je také nutné
podotknout, že do povinné výbavy se počítá i přilba,
která je povinná do osmnácti let věku. Za snížené
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viditelnosti musí být kolo opatřeno světlometem s
bílým světlem vpředu a zadním světlem červené
barvy v zadní části kola. Na kole se dále doporučuje
mít např. blatníky, zvonek, zámek na kolo, reflexní
prvky nebo lékárničku.
V případě kolečkových bruslí není daná
žádná povinná výbava, avšak může být výhodou,
pokud se člověk dostatečně chrání před pádem.
Jezdci „začátečníci“ by se tak vůbec neměli stydět
minimálně za chrániče kolen, loktů, zápěstí nebo
helmy. I pád na bruslích totiž může být dost ošklivý
a i obyčejná odřenina se může hojit dlouho. Uvedené
věci by měly být samozřejmostí především u dětí.
Plavání, ať už v areálech k tomu určených
nebo zkrátka jen v přírodních podmínkách (rybníky,
lomy, řeky…), je aktivitou, která k létu patří.
Obecným pravidlem při plavání v neznámých
vodách je neplavat tam, kde to neznáme – kam
nevidíme. Podvodní proudy mohou být totiž zrádné.
Další takové nepsané pravidlo je samozřejmě
nepřeceňovat své síly. Je sice obdivuhodné, že
člověk vlastními silami přeplave z jednoho břehu na
druhý, nicméně břeh, který se na první pohled
nemusí jevit příliš vzdálený, dokáže po pár
vysilujících tempech překvapit. Snažit se tedy
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doplavat určitou vzdálenost stůj co stůj může
člověka ohrozit na životě a skončit nešťastně. V
plaveckých areálech a koupalištích je potřeba
dodržovat pravidla areálu (například zákaz skákání
do vody, zákaz plavání v určitých oblastech a další).
V případě plavby na kánoích či raftech na řece je
nutné připomenout, že platí zákaz požívání
alkoholických nápojů. Samozřejmostí by měla být i
záchranná vesta, která sice není povinná, ale dokáže
předejít neštěstí.
I u ostatních typů sportů je důležité dbát
zvýšené opatrnosti v situacích, které dané aktivity
nabízejí. V případě turistiky je tak například vhodné
nastudovat si trasu předem, vzít si s sebou mapu
navštívené oblasti a mobilní telefon, kterým si lze v
případě potřeby zavolat pomoc. Mimoto je však
důležité opatřit si i vhodné oblečení a dostatek pitné
vody. Policejní preventisté Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje Vám přejí krásné léto.
prap. Mgr. Lucie Machalová
por. Bc. Zuzana Týřová
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ŽIVOT S WORKOHOLIKEM: Práce na prvním místě
„Teď to ještě musíme vydržet a pak už se budem
jenom válet!“ Z těchto vět se ale časem stávají fráze,
na které je druhý partner alergický. Partnerský vztah
chřadne a rodinný život je značně narušen.
Máte-li po svém boku workoholik, téměř
nikdy ho neuvidíte odpočívat. Zkrátka to neumí.
Pokud už tedy vyrazíte na rodinnou dovolenou,
často si s sebou veze také notebook, aby mohl
pracovat. Poklidná rodinná dovolená se tak brzy plní
hádkami a konflikty…
Práce je z mnoha důvodů poměrně důležitou
součástí života každého z nás. Je zdrojem
ekonomické jistoty, dává našim dnům řád a pro
některé je jejich povolání také zdrojem radosti a
potěšení. Jsou také lidé, kteří své práci dávají
naprosté maximum. Pracovní zápal je nabíjí energií
a jejich zaměstnání stojí na pomyslném žebříčku
hodnot a priorit na samém vrcholu. Vše ostatní jde u
těchto lidí stranou. Práce je středobodem jejich
života. Řeč je o workoholicích – lidech, kteří jsou na
své práci doslova závislí. Jak je poznat? A jaký je
život s nimi?
Máte doma workoholika?
Za workoholika je laicky mnohdy označován
každý, kdo má rád svou práci a tráví v ní mnoho
času. Workoholismus je ale doslova označením pro
závislost na práci. Pro workoholiky je práce typicky
jejich jediným důležitým tématem. Celý jejich život
se točí právě kolem práce a zdá se, jako by pro ně
nic jako pracovní doba neexistovala. Pracují zkrátka
neustále. Od rána do večera, práci si často nosí také
domů. Všechny koníčky a zájmy postupně ustupují
do pozadí, až pro ně nakonec v životě workoholika
nezbude žádné místo. Stejně tak se pomalu vytrácejí
také přátelské vztahy. Trpí samozřejmě i partner a
rodina.
Život s workoholikem
Život s workoholikem je náročný. Navenek
se všechno zdá být dokonalé – krásný dům
s bazénem, udržovaná zahrada, děti pobíhající na
verandě. Jenže za tím vším se skrývá absence
jednoho z partnerů. Obvykle se jedná o muže, ale
není to pravidlem. Workoholismus se nevyhýbá ani
ženám.
Workoholik veškerý svůj čas tráví v práci,
často se obhajuje větami jako „Podívej, jak se máme
dobře, kdybych do práce nechodil, tak si takhle
nežijeme!“ „Vždyť já to přece dělám pro rodinu!“

Jak z toho ven?
Pravidla a hranice: nastavte společně nějaké
hranice a pravidla. Workoholik možná nebude
spontánně schopen vymýšlet program pro rodinu na
víkend, ale bude-li mít něco přesně časově
naplánováno, je zde větší možnost, že se zapojí.
Hledání kompromisů: obrňte se trpělivostí.
Hodnoty a priority workoholika se dost
pravděpodobně liší od těch vašich. Abyste ve vztahu
a rodinném životě byli spokojení oba, je potřeba
najít nějaký kompromis. Pokud se kompromis najít
nedaří, případně pokud workoholik vztahy zachránit
či posílit nechce, je na místě také uvažovat o tom, co
vám vlastně vztah s ním přináší a zda v něm chcete
pokračovat.
Řešte problém včas: workoholikem se člověk
nestane přes noc. Můžete pozorovat, jak postupně
začíná v práci trávit víc a víc času a jak pomalu
rezignuje na koníčky a ruší s vámi domluvené plány.
Pokud se vám to nelíbí, řešte situaci co nejdříve.
Dejte najevo, jak se cítíte a co přesně vám vadí.
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
14. 9., 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
Bauer Jan
Bryndza Robert
Bomanová Corina
Falvey Patricia
Huonová A. G.
Jacobsová Anne
Jacobsová Anne
Klevisová Michaela

Bratrstvo růžového kříže
Ne tak plně soukromé
e-maily….
Paní ze severu 3.
Sestry z Titanicu
Slečny
Panský dům 4.
Nebe nad Kilimandžárem
Drak spí

Landsman Dominik
Madeleine Laura
Nachtmanová Petra
Obermannová Irena
Pekárková Iva
Pogodová Sandra
Poncarová Jana
Serleová Rebecca
Silverová Josie

Deníček moderního fotra
Tajemství mezi námi
Dieta krajkového prádla
Babička
Dům bez zrcadel
Hoď se do Pogody
Cyklistka
Za pět let
Dva v srdci

PIVNÍ FEST PLESNÁ
Letos se nám konečně podařilo uspořádat
další ročník „Pivního festu“. Absence kulturního
vyžití v uplynulém roce byla patrná na velmi hojné
účasti Plesenských i přespolních, a to i přes
nepříznivou předpověď počasí. To se naštěstí na
poslední chvíli umoudřilo a my se mohli bavit,
tančit, jíst a pít, každý podle svého gusta, celé
odpoledne nebo klidně až do rána.

O širokou nabídku piva a občerstvení se
postarali nejen místní podnikatelé a organizace, ale
třeba také malý chebský pivovar Toulavej pes nebo
potraviny Novas Cheb. U tohoto stánku jste mohli
ochutnat speciální zmrzlinu ze slivovice. Na „festu“
bylo 9 stánků s různými druhy piva a dalších 8
stánků s ostatní nabídkou jídla, nealkoholických
nápojů, vína přímo z moravského vinařství, ale i
s dalším zbožím. Vytočilo se celkem 3800 piv. Jídlo
bylo vynikající, jistě si každý našel své oblíbené, ať
již klobásy, langoše, trhané maso, hamburger nebo i
koláče. Za nabídku jsme se nemuseli stydět.
Areál za bývalou TOSTOU se velice
osvědčil a členitost tohoto prostoru nabídla velice
zajímavé možnosti k uspořádání takovéto akce. Kout
pro děti, který měl dětem vynahradit zrušený Den

dětí, byl plný atrakcí pro děti malé i velké. Děti se
mohly
nechat
namalovat
nebo
potetovat
(samozřejmě jen jako), nechyběl stánek s hračkami,
ani balónky a cukrová vata. Nový byl obchůdek
s knihami a maminky si měly možnost koupit i něco
pěkného z pedigu. Aby si děti tento den pořádně
užily, připravil Milan Mudroch z agentury Abel opět
odpoledne plné her a soutěží. Samozřejmostí na této
slavnosti jsou i tematické soutěže pro dospělé.
Velmi oblíbenou soutěží je například skládání
pivních přepravek, u níž se vždy baví nejen
soutěžící, ale i přihlížející. A kdo si nezasoutěžil
letos, určitě to zkuste příští rok!
Když se den nachýlil k večeru, přišla na řadu
živá hudba. Nejdříve jsme si poslechli kapelu Miss
Queen. Hlas mladé drobné zpěvačky překvapil svou
silou, a jak již název napovídá, zazněly písně
Freddieho Mercuryho, které pořádně rozproudily
zábavu. Jako druhá se představila kapela Crazy
Dogs. Ta ukázala své umění roztančit lidi všech
věkových kategorií. A tak byl parket plný všech
těch, kteří ještě neměli příliš pod kůží a udrželi se na
nohou, a možná i těch, kteří ochutnali piva trochu
více než obvykle. Kdo by také odolal takovému
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výběru? A to, že jste viděli i Elvise, nebylo pivem.
On opravdu žije a po čtyřech letech se zase přijel
podívat na „Pivní fest“ do Plesné. Asi se mu tady
líbí.
Kdo vydržel až do půlnoci, mohl si zatančit
na skvělou hudbu D. J. Mexika. Ten opět nezklamal
a hrál známé hity od let šedesátých až po současnost.
Konec? Den utekl jako voda a věřím, že se
všichni dobře bavili. Z pozice organizátora vidím
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několik nedostatků, které je třeba do příště vychytat,
ale nic takového, co by nám zkazilo den. Bylo
krásné zase vidět veselé tváře a radost ze setkání po
tak dlouhé smutné době. A víte, co mě nejvíce těší?
Že jsme to letos zvládli i bez rvačky. Děkuji všem za
vytvoření krásné atmosféry a přeji krásný zbytek
léta!
Doris Bigasová, MKS Plesná

Foto: Miroslav Chlad
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Střípky z historie
Rok 1952 – 1953
Zapsal Jiří Matlas
Sběr šrotu
22. března 1953. Již časně ráno nastoupily
v celém Karlovarském kraji tisíce pracovníků
národních výborů spolu s příslušníky všech složek
Národní fronty, aby pod heslem „Více šrotu hutím –
naše pomoc Gottwaldově pětiletce“ provedli sběr
železného šrotu. Také v Plesné již od 9 hodin
nastoupila střední a národní škola spolu
s učitelstvem, aby shromažďovali staré železo před
domy, odkud bylo odvezeno občany auty na nádraží.
Bylo sebráno asi 15000 kg šrotu. Střední a národní
škola dostala za tento šrot 3.500 Kč, které budou
rozděleny mezi žáky.

Tato skutečnost svědčí o vysoké politické vyspělosti
našich občanů.
Zvaní na májový průvod
26. dubna 1953 v neděli dopoledne se
shromáždilo na 150 občanů v místnosti Radnice,
odkud se rozcházeli po dvou do ulic a navštívili
každou domácnost, každého jednotlivce, aby je
vyzvali k účasti na průvodu na 1. máje. Kdo chtěl,
mohl si na počest 1. máje dáti závazek.
1. máj v Plesné

27. března 1953. Žáci střední a národní školy
vysázeli na školní zahradě 80 ovocných stromů,
čímž přispěli ke zkrášlení města.

Již o půl sedmé ráno se shromáždilo na 800
lidí, tj. 80 % všech obyvatel v Plesné, na nádraží,
kde očekávali zvláštní vlak, který je měl odvézt do
Chebu na velkou manifestaci oslavující 1. máj. Byli
to pionýři, žáci škol, dívky Domova mladých,
členové JZD, dělníci a dělnice z továren, ženy
z domácnosti. V Chebu po příjezdu tohoto vlaku
slavnost trvala celé dopoledne. Sestávala se
z průvodu přes celé město, cílem bylo fotbalové
hřiště, kde bylo pro občanstvo připraveno pobavení
a občerstvení. Zvláštním vlakem se občané Plesné
vraceli domů v půl jedné odpoledne.

Uzávěrka v JZD

Školský zákon

11. dubna 1953 o 20. hodině se konala
výroční schůze JZD, na které byla čtena finanční
uzávěrka za minulý rok. Ve výnosech zdejší JZD
nedosáhlo ani průměru na 1 ha, u pšenice 10 q
z 1 ha, ječmene 17 q z 1 ha a u brambor 38 q z 1 ha.
Tímto špatným hospodařením vzniká opět dluh asi
100 000 Kč, který budou opět velice těžce nést
družstevníci na svých bedrech. Novým předsedou
byl zvolen Jan Bílek, bratr Vojtěcha Bílka, bývalého
předsedy.

Začátkem května odhlasovalo Národní
shromáždění nový školský zákon, kterým se mění
celá struktura školy. Tato změna zasahuje již od
okamžiku platnosti i střední školu v Plesné. Žáci,
kteří dosáhnou letošního roku 14 let, budou
současně s 15letým dorostem vycházet. Bude se
měnit i název školy. Místo školy střední a národní
bude zřízena v Plesné 8letá střední škola pod
jednotným vedením podle vzoru SSSR. Ke konci
školního roku 1952-53 bude vycházet ze zdejší školy
celkem 45 žáků ze 72 žáků.

Výsadba stromů

Návštěva filmu o pohřbu presidenta Klementa
Gottwalda
4. dubna 1953 o 15. hodině odpoledne
navštívila celá škola filmové představení v místním
biografu, ve kterém byl promítán průběh celého
pohřbu presidenta Klementa Gottwalda, aby se tak
jako občané Prahy mohli rozloučit se svým
milovaným presidentem.
Výkup vajec
19. dubna 1953 přijeli okresní vykupovači i
do Plesné, aby manifestačně vykupovali od občanů
nadkontingentní vejce. Podle úředního listu dodali
občané místo předpokládaných 1500 vajec 4188.

Z naskenovaného originálu přepsala Doris Bigasová
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BLAHOPŘEJEME!
V měsíci červnu a červenci 2021 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Mladěnková Hana
Kukačková Vilma
Šmídová Věra
Kubešová Marie
Salva Pavel
Slavík Jaroslav
Lysová Anna
Banut Jan
Ryba Jiří
Špryňar Václav
Gavorník Jozef
Hottmarová Marie
Banutová Jana
Kotvová Anna
Scherbaumová Marie
Mozik František

Kropáčková Věra
Michálková Marta
Dingová Helga
Duchková Jaroslava
Doležal Eduard
Neuschl Miroslav
Bláha Augustin
Šibalová Anna
Moziková Naděžda
Lekešová Růžena
Nedoma Karel
Jančová Anna
Rybová Růžena
Jirkovská Jaroslava
Králová Zdeňka
Mokrá Marie

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
(redakce a SPOZ)
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