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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pravidelně Vás informujeme o projektech,
investičních záměrech i o práci zastupitelů. Dnes
bych rád touto cestou napsal něco o prezentaci
našeho města. Především to, že se nám podařilo
zrealizovat velmi náročný projekt rekonstrukce
bývalé textilní továrny v centru města, který i když
bude otevřen až v polovině příštího roku, jsme měli
možnost představit koncem září na konferenci
„Brownfieldy 2021“ v Českém Krumlově. Tuto
konferenci pořádá každoročně Asociace developerů

pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České
republiky. Naše účast na této konferenci již v tomto
roce, krátce po dokončení stavebních prací, kde jsme
měli možnost představit a prezentovat nejen tuto
stavbu, ale také naše město, byla nejen dobrou
reklamou a propagací Plesné, ale zároveň také
inspirací pro naši další práci.
Petr Schaller, starosta města
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Zprávy ze základní školy

První měsíc ve škole
Prázdniny uplynuly jako voda. Děti se znovu
sešly ve škole, setkaly se s učiteli a kamarády,
oprášily znalosti a školní návyky. První měsíc máme
za sebou a doufáme, že nám školy zase nezavřou.
Volno je sice fajn, ale časem se omrzí. Děti se do
školy těší víc než kdy jindy. Žáci se učí číst, psát a
počítat, baví je výtvarná i pracovní výchova, těší se,
že si letos mohou již zazpívat a zacvičit, doufají, že
zažijí mnoho nového a zajímavého. Pokud to dovolí
počasí, chodí učitelé s dětmi ven, využívají hřiště i
školní zahradu nebo si vyjdou jen tak na
přírodovědnou poznávací vycházku v okolí školy, na
louku nebo do lesa. Děti se zapojily do
mimoškolních činnosti a navštěvují různé zájmové a
sportovní kroužky. V září třídy navštívily knihovnu,
hudební představení a podnikly výlety do okolí.
Ve výuce však bylo co dohánět, o tom víme své.
První školní měsíc máme za sebou a už
jsme toho tolik stihli, vše se pomalu zabíhá do
svých kolejí. Ne všechno je však při starém.
Naučili jsme se, že moderní technologie mohou
při výuce také pomáhat. A tak věříme, že jejich
využíván v kombinaci s klasickou prezenční
výukou bude nakonec alespoň trochu přínosem a
už tu s námi zůstane. I když osobní kontakt nic
nenahradí. Budeme si přát, abychom vydrželi až
do konce školního roku.
Mgr. Ivana Červená
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Zpět do času rock and rollu
V úterý 12. října 2021 se třídy 5. až 9. A
zúčastnily hudebně vzdělávacího pořadu s názvem
Vývoj světové rockové hudby ve 20. století, který
zábavně moderoval pan Mgr. Milan Parnahaj. Akce
se konala v prostorech MKS v Plesné.
Pan Mgr. Parnahaj se nám na začátku
programu představil a popsal téma a průběh pořadu.
Během akce jsme se měli seznámit s vývojem
rockové hudby až po rap, zejména na americké a
britské scéně. Program byl ozvláštněn hraním na
elektrickou kytaru, zpěvem, projekcí a skvělým
humorem účinkujícího.
Na pořadu se mi nejvíce líbily zazpívané
písničky od kapel, které kdysi poslouchali naši
rodiče a máme je rádi i my – např. E. Presley,
Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Sex Pistols,
Police, Nirvana.
Do programu bylo zapojeno i publikum,
např. zpěvem žáků či vytvořením vlastní písničky,
což bylo velmi zábavné. Mgr. Parnahaj vytvořil
novou originální píseň z námi nadiktovaných slov –
život, strom, láska, pes, kočka, učitel, babička, Bad
Brambach atd.
Představení se naší třídě velmi líbilo a určitě
bych ráda šla na nějakou další akci s podobným
zaměřením.
E. A., žákyně 9. A
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středověké a novověké mi přišly nejzajímavější
exponáty mincí napříč celými českými dějinami a
obydlí lidí ve středověku.
Po prohlédnutí všech vystavených předmětů
a svačině jsme se přesunuli na zastávku, kde jsme
čekali na autobus se čtvrťáky, kteří přijeli nadšení z
Techmanie. Na závěr výletu jsme společně jeli do
Olympie, kde jsme měli dvě hodiny rozchod.
Výlet se všem moc líbil a těším se na další.
E. B., žákyně 9. A

Pravěk, středověk a novověk na Plzeňsku
za šedesát minut
Ve čtvrtek 21. října 2021 se třídy 4. A a 9. A
zúčastnily exkurze do Plzně. Obě třídy měly sraz v
7:15 v Plesné na náměstí Svobody u autobusové
zastávky. Po chvilce čekání na autobus jsme vyjeli
do Západočeského muzea na očekávanou exkurzi, na
kterou jsme se všichni moc těšili.
Po dvou hodinách jízdy jsme dojeli do cílové
destinace. Naše třída vystoupila poblíž muzea,
zatímco 4. A jela dál, a to do Techmanie. Cestou do
muzea jsme narazili na pár zajímavých budov, u
kterých jsme se vždy na chvíli pozastavili a řekli si
důležité informace o nich. Zmínila bych především
Divadlo Josefa Kajetána Tyla, židovskou synagogu,
která je největší synagogou v Čechách, radnici a
katedrálu sv. Bartoloměje, která má nejvyšší kostelní
věž v Čechách. Snažili jsme se taktéž podle
důležitých prvků poznat, v jakém uměleckém slohu
jsou postaveny.
Za chvíli jsme došli do muzea, ve kterém
jsme navštívili dvě expozice. Ty byly věnovány
pravěku, středověku a novověku na Plzeňsku. V
pravěké expozici mě nejvíce zaujala Vochovská
Venuše a způsob odívání v dané době. V expozici

Návštěva chebské galerie
Dne 20. října 2021 třída 9. A navštívila
Galerii 4 v Chebu, kde byla výstava fotografií od
Kateřiny Brunclíkové.
Při příchodu nás uvítaly dvě milé slečny. Za
doprovodu jedné z nich jsme šli do prvního patra
budovy, kde nám říkala paní průvodkyně zajímavé
informace ze života fotografky.
Viděli jsme hodně zajímavých obrazů, např.
tři portréty paní Brunclíkové, které mě velmi
zaujaly, a několik dalších fotografií, které tato
nadaná fotografka nafotila v Praze, kam se
přestěhovala. Byly to fotografie jiné, než na které
jsme zvyklí. Tyhle nebyly veselé a plné barev,
naopak byly temné, až depresivní. Mé spolužáky
velmi zaujal obraz s názvem Hudba. Po prohlédnutí
všech obrazů jsme se přesunuli do dalšího patra, kde
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byly obrazy květin. Ty byly založené na pohybu se
světlem.
Dále jsme šli do dalšího patra, kde jsme
dostali k vyplnění pracovní list, díky kterému jsme
zjistili, co všechno si pamatujeme. Po vypracování
všichni dostali černou čtvrtku, na kterou jsme měli
naskládat uschlé květiny a listy, které jsme si
vybrali. Tyto vlastnoručně vytvořené obrazy jsme si
poté mohli vyfotit podobným způsobem, jakým to
dělala samotná fotografka.
Celý program nás velice bavil, jelikož jsme
se dozvěděli mnoho zajímavých informací.
E. B., žákyně 9. A

sáhnout si na výboj Teslova transformátoru, nechat
se zhypnotizovat, zjistit, jak jsme na tom se zdravím,
a ukázat se spolužákům bez těla a končetin a mnoho
dalšího.
Žáci pochopili, že vše, co jim ve škole na
hodinách připadá zbytečné, a přemýšlí nad tím, k
čemu jim to bude, je úplně jinak. Věda nás totiž
doprovází na každém kroku a pomáhá nám.
Ing. Radka Dyčková

Věda před radnicí
Žáci sedmé třídy se v pátek 22. října
zúčastnili tradiční akce Věda před radnicí. Cílem
této akce je přiblížit zábavnou a atraktivní cestou
vědu, se kterou se setkávají na hodinách fyziky,
chemie, přírodopisu a matematiky.
Žáci si na jednotlivých stanovištích prováděli
experimenty a studenti gymnázia je vždy seznámili s
teorií a navázali na jejich vědomosti. K
nejzajímavějšímu patřilo, jak dlouhé je naše tenké
střevo, sednout si na židli plnou hřebíků jako fakír,
udělat si otisky prstů, napsat neviditelný vzkaz,
roztočit Teslovo vejce, vidět na 3D modelu naši
Zemi i vesmír, pohrát si s digitálním pískovištěm,
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Zprávy z mateřské školy
ŘÍJEN VE ŠKOLCE
I během října se ve školce situace s
nemocností dětí moc nezlepšila. Oproti září jsme
měli o něco více dětí, ale různá respirační
onemocnění se jim neustále vracela. Ke konci
měsíce se přidávaly i různé střevní potíže. Museli
jsme děti neustále vyřazovat z kolektivu, aby
nenakazily už ty zdravé, ale letos ani to moc
nepomáhá. Viry a bakterie nad námi stále vítězí.
Přes to všechno pokračujeme v plánovaných
činnostech. Plníme školní vzdělávací program.
V tuto dobu se tradičně věnujeme
Halloweenu. Nebereme ho jako nový americký
svátek, ale spíš jako zajímavou příležitost pro
zpestření pochmurných podzimních dnů. Světýlka
dýní, které vyrábějí rodiče s dětmi, prozařují ranní
mlhu a cesta do školky je hned veselejší. Udělali
jsme si ve třídách rej v kostýmech, a tak se opět
objevila spousta duchů, dýní, čarodějnic a strašidel.
Letos jsme to zkusili i trochu jinak. Rozhodli jsme
se uspořádat po setmění pro rodiče s dětmi
HALLOWEENSKÉ STRAŠENÍ. V plánu byla cesta
v areálu školy a školky. Každý dostal mapu, kde
byla vyznačena strašidelná stanoviště. Na každém
čekaly na děti úkoly, za které dostaly razítka a po
splnění všech pak zaslouženou odměnu. Musely
například překonat strach a jít do chaloupky, kde na
ně čekala čarodějnice. Na cestu si všichni svítili

lampiony nebo lucerničkami, které šikovní tatínci
dětem doma vyrobili. Podle výrazů dětí a reakcí
rodičů se všichni dobře bavili a zpříjemnili si ten den
opravdu pochmurný podvečer.
Vedoucí MŠ Miroslava Gruberová, DiS.
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Střípky z historie
Rok 1952 – 1953
Zapsal Jiří Matlas
1. září byl slavnostně
zahájen školní rok 1953-54. Podle nového školského
zákona byla dosavadní národní a střední škola
sloučena v osmiletou střední školu. Ředitelem školy
zůstal i nadále s. František Merhout. Slavnostního
zahájení, které bylo v tělocvičně školy, se zúčastnili
vedle 260 žáků a učitelů též zástupci složek
patronátního závodu „Tosta“ a rodiče. Po projevu
ministra školství promluvil k dětem s. ředitel
Merhout a zástupce závodu Tosta s. Walzel. Potom
se děti odebraly do slavnostně vyzdobených tříd, aby
zahájily pravidelnou školní práci.
6.- 9. září bylo provedeno roentgenologické
snímkování občanů v budově poštovního úřadu.
8. září byl v závodním klubu Tosty
uspořádán vzpomínkový večer na Julia Fučíka pro
občany německé národnosti. Večera, kterého se
zúčastnilo 30 německých občanů, využil referent s.
Krieger ke vzpomínce na národního hrdinu a
k utužení česko – německých styků a boje proti
fašismu a nové válce.
10. září byla slavnostní schůze k uctění
památky J. Fučíka v Českém domě. Večer měl
zdařilý průběh a zúčastnilo se jej 309 občanů. Hlavní
referát přednesl s. učitel Beran.
30. září přišlo do Českého domu 160 občanů
oslavit Den armády. Kulturním programem zahájil
schůzi soubor „Stráž míru“. V referátě ke Dni
armády promluvil předseda místní organizace KSČ
s. Vomáčka o mezinárodní a vnitřní situaci, o vzniku
armády a o jejích úkolech. Jako druhý krátce
promluvil zástupce PS. Dalším bodem bylo
prohlášení vlády o pomoci pohraničním krajům.
S tímto prohlášením seznámil občany s. Merhout a
zdůraznil jeho význam i pro naši obec. Ve škole
oslavili žáci Den armády společnou besedou se
zástupci z útvaru PS.
17. října se pochlubil svou činností též
zahrádkářský kroužek uspořádáním výstavy ovoce a
zeleniny v závodním klubu.
20. října došlo v naší obci k reorganisaci
podniků místního hospodářství. Všechny obchody a
hostince byly sloučeny pod družstvo „Jednota“,
které převzalo úkol bývalého družstva „Práce“.

Vedoucím družstva „Jednota“ byl jmenován s.
Šoltýs.
Koncem října došlo též k sloučení n. p.
Tosta. Tosta – konfekce, která byla dříve v bývalé
Pässoldově továrně, byla přemístěna dolů do města.
Toto
sloučení
bylo
provedeno
z národohospodářských důvodů.
Měsíc listopad proběhl v naší obci ve
znamení „Měsíce přátelství se Sovětským svazem“.
1. listopadu byla uspořádána tradiční štafeta
přátelství a míru. Zúčastnilo se jí mnoho občanů, jak
sportovci, tak ostatní pracující a školní mládež.
Tímto poselstvím vyjádřili naši občané lásku a
k SSSR a vděčnost odkazu VŘSR. 6. listopadu se
sešlo přes 200 lidí v Českém domě, aby oslavili 36.
výročí Velké říjnové revoluce a tím také oficiálně
zahájili Měsíc přátelství. Další akcí „Měsíce“ byla 1.
prosince přednáška „ Ruská a sovětská hudba“,
spojená s ukázkami z gramofonových desek.
Tři sta lidí přišlo 6. prosince do tělocvičny,
aby zhlédli tělocvičnou akademii pořádanou
Svazarmem. Ve sportovním programu vystoupili
žáci osmileté střední školy a členové Svazarmu,
kteří předvedli na nářadí i v prostných ukázky dobré
úrovně. Měsíc SČSP byl zakončen v Českém domě
12. prosince za účasti 400 osob. S. Mařík z Chebu
referoval o 10. výročí smlouvy se SSSR, s. předseda
MNV Merhout seznámil občany s plánem práce na
rok 1954. Zhodnocení akcí Měsíce přátelství provedl
s. Rattay, předseda SČSP. Pro nás je potěšitelné, že
v celkovém průběhu měsíce se Plesná umístila
v rámci okresu na jednom z předních míst. Této
schůze použila TJ Jiskra, aby vyhlásila přeborníky
jednoty v různých druzích sportu. Přeborníci byli
odměněni věcnými cenami a plaketami.
Závěr roku byl ve znamení plnění a
překračování úkolů pětiletky. Závod Tosta splnil
pětiletý plán, a to ještě týden před narozeninami J.
V. Stalina.
Statistický přehled za rok 1953:
Štítno: *
Plesná:
Vackov:
narození 22
narození 6
narození 8
úmrtí 3
úmrtí 1
sňatků 13
(*Obec Lomnička se do začátku roku 1949
jmenovala německy Steingrub, na základě žádosti
lidové správy byla přejmenována na obec Štítno. V
roce 1955 došlo k definitivnímu přejmenování na
obec Lomnička. Pozn. red.)
Z naskenovaného originálu přepsala Doris Bigasová
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Anotace projektu „Dopravní napojení a železniční přejezd – dobývací prostor Skalná V“












Název projektu: Dopravní napojení a
železniční přejezd – dobývací prostor Skalná
V
Investor/Stavebník: Sedlecký kaolin a.s.,
Božičany 167, 362 26 Božičany
Projektant: Ing. Igor Hrazdil, Ostrov
Partner projektu: Sedlecké doly spol. s r.o.,
Božičany 167, 362 26 Božičany
Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o., Lomená 326,
351 35 Plesná
Celkové náklady: 7 949 628,19 Kč bez DPH
(dle Smlouvy o dílo)
Vyvolané investice
nad rámec SoD : 471 000,- Kč bez DPH
(Přeložka optického kabelu CETIN)
(pozn. přeložku optického kabelu financoval
Sedlecký kaolin a.s.)
Zdroje financování: Vlastní zdroje investora
stavby
Období realizace: 14. 6. 2021 – 31. 10. 2021

Základní charakteristika a cíle projektu:
V rámci projektu byla zhotovena nová
přístupová komunikace do dobývacího prostoru
„Skalná V“ a částečná přeložka stávající silnice
III/2136. Upravovaná část silnice má délku 329,26
m. Je navržena v živičném zpevnění šířky 6,50 m se
stmelenou podkladní vrstvou. Šířka jízdního pruhu
je 3,00 m, šířka nezpevněné krajnice 0,75 m. Na
obou koncích je napojena na stávající vozovku.
Příjezdová komunikace k dobývacímu prostoru je
délky cca 70 m. Je provedena částečně v živičném
zpevnění šířky 6,00 m se stmelenou podkladní
vrstvou, šířka nezpevněné krajnice 0,75 m a částečně
stěrkovým povrchem se sanací z lomového kamene.
Nový železniční přejezd se nachází na pozemcích
p.p.č. 2168 (dráha), a p.p.č. 1113/2 a 1076/3

Aktuální informace
z našeho webu přímo
ve vašem telefonu

(neveřejná účelová komunikace). V rámci stavby byl
vybudován nový železniční přejezd. Přejezd je
vybudován v žel. km 10,510 – 10,530 regionální
dráhy Tršnice – Luby u Chebu. Nově zřízený
železniční přejezd do dobývacího prostoru Skalná V,
DPS kříží neveřejnou účelovou komunikaci.
Odvodnění uvedených komunikací bylo provedeno
pomocí silničních příkopů. Před stávajícím silničním
propustkem z betonových trub DN400, který byl
zrušen, byl proveden propustek ze železobetonových
trub DN600 délky 14 m. Vzhledem k odsunutí
silnice byl pod napojením areálu proveden nový
propustek délky 16 m z trub PP DN400. Propustek
na manipulačním sjezdu v km 0,300-0,309, který je
nyní z trub DN200, byl proveden v délce 9 m.
Cílem projektu bylo významně zkrátit trasu
vytěžené suroviny a úpravnou surovin Velký Luh.
Důvody byly jak ekonomické, tak i environmentální.
Převoz suroviny již nebude nikterak zatěžovat
hlukem a prašností přilehlé obce, zejména obec
Velký Luh a obec Křižovatku, tím bude mít kladný
dopad na životní prostředí v širokém okolí.
Zkrácením trasy suroviny dojde v budoucím
provozu k významnému snížení dopravní zátěže a
snížení emisí oxidu uhličitého a oxidů dusíku. V
neposlední řadě důležitým aspektem je vybudování
zcela nového úseku silnice v délce 330 m, která
zajistí komfortní cestování obyvatel mezi Městem
Skalná, Velkým Luhem a Plesnou.
Realizací projektu byly tyto cíle zcela
naplněny.
Rádi bychom tímto směrem poděkovali
obyvatelům a zástupcům dotčených municipalit,
zejména potom Skalné, Velkému Luhu, Křižovatce a
Plesné za trpělivost při dočasné uzávěře silnice
III/2136.
Božičany, 28. 10. 2021, Sedlecký kaolin a. s.
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Mojra – online psychologická poradna
Coming out: Co dělat, když se dítě
„vyoutuje“?
Jana (46 let): To, že
bude milostný život mojí
dcery trochu jiný, jsem
začala vnímat, když přišla
puberta. Na každou otázku
ohledně kluků vždycky tak
divně odsekla. Naopak k
nám domů chodila její
dobrá kamarádka, aspoň to
jsem si nejdříve myslela. Až do chvíle, kdy jsem je
viděla, jak se drží za ruce. V ten moment mi začalo
všechno docházet. Zakrátko dcera přišla s tím, že
nám musí něco povědět.
Coming out byl popsán jako zásadní součást
vývoje lesbické, gay a bisexuální identity. Hraje
významnou roli v duševním zdraví sexuálních
menšin ve společnosti. Stručně a jednoduše se jedná
o přiznání své sexuální orientace na veřejnosti.
Jakou roli v tomto procesu hraje rodič? Jak může
svému dítěti s touto náročnou životní situací
pomoci? Nejen to si přiblížíme v následujícím
článku.
Informujte se
Coming out před rodiči bývá jedním z
nejtěžších kroků v tomto procesu. Dítě nechce
rodiče ničím zklamat a bojí se, jaká bude reakce. O
to víc, pokud jste doma nikdy nic podobného
neřešili. Jestli přeci jen něco tušíte a chcete vašemu
dítěti situaci usnadnit, informujte se. V dnešní době
chytrých telefonů, počítačů a internetu vám stačí pár
kliknutí a najdete spoustu užitečných informací. Ty
vám pomohou pochopit, čím si vaše dítě prochází.
Pokud si nejste jisti, co a kde hledat, můžete se
obrátit i na odborníky z řad psychologů nebo
pedagogických poradců.
Zákazy nepomůžou
Z řady výzkumů vyplývá, že v této životní
situaci potřebují děti především podporu.
Neznamená to, že musíte mít k této problematice
nutně pozitivní postoj. Důležité ale je dítě ujistit, že
ho budete mít stále rádi a že na něj nezanevřete.
Zákazy nemají žádný smysl, docílíte tím pouze toho,
že se vaše dítě bude ještě více trápit. Je třeba si
uvědomit, že se v tomto období cítí zmateně a
možná i osamoceně. Zákazy navíc mohou způsobit
to, že se dítě „zasekne“. Činnosti, které ho dříve
bavily, ho bavit přestanou, může se mu přestat dařit
ve škole. A to není dobré ani pro něj, ani pro vás.

Nebojte se obrátit na odborníky
Pokud i přes veškerou vaši snahu není
situace doma ideální, možná je pravý čas obrátit se
na odborníka. Vaše dítě se může stydět probírat
právě tyto věci přímo s vámi. Přítomnost třetí osoby
by mu tak mohla pomoct se otevřít a dostat ze sebe
vše, co ho trápí. Na konzultaci můžete jít buď
společně nebo se postupně vystřídat individuálně a
sezení pak hromadně zakončit. Odborník vám může
doporučit řadu tipů, jak s vaší ratolestí správně
komunikovat.
Online psychologická poradna Mojra.cz
www.mojra.cz

Nebezpečí internetu zvané kyberšikana
Moderní
technologie vnáší do
našeho života mnoho
pozitiv a často nám
usnadňují každodenní
život. Jak už to ale
bývá, nic se neobejde
bez obligátního „ale“. Virtuální prostor s sebou
přináší notnou dávku anonymity, která tvoří úrodnou
půdu pro nežádoucí komunikační jevy v čele
s kyberšikanou.
Co je to kyberšikana a jak se projevuje?
Jedná se o šikanování druhé osoby jedincem
nebo skupinou prostřednictvím informačních
technologií (především sociálních sítí). Může se
jednat o zasílání urážlivých nebo zastrašujících
zpráv a pomluv. Vytváření obrázků, videí nebo
celých stránek, které mají za cíl urazit, zesměšnit
nebo ztrapnit dotyčnou osobu. Nezřídka také
dochází ke zneužívání cizích účtů a ke krádežím
identity, na které navazuje i zveřejňování cizích
tajemství. V krajních případech se také můžeme
setkat se sexuálním obtěžováním a pronásledováním
prostřednictvím zpráv nebo hovorů.
Druhy kyberšikany
Kybergrooming - Bezesporu nejvíce nebezpečný
druh kyberšikany. Označuje manipulativní
chování jedince, který se snaží oběť donutit
k osobní schůzce. Výsledkem takové
schůzky může být fyzické napadení, sexuální
obtěžování, nucení k určitým úkonům nebo
dokonce únos dotyčného.
Sexting - V případě sextingu se jedná o elektronické
rozesílání textových zpráv, obrázků nebo
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videí se sexuálním obsahem. Dochází tak
k poškozování dotyčného. Známé jsou i
různé formy vydírání, které právě se
sextingem úzce souvisí.
Kyberstalking - Stalking znamená opakované,
obtěžující a dlouhodobé pronásledování
s různou podobou a intenzitou. V případě
kyberstalkingu
jsou
k této
aktivitě
zneužívány právě moderní technologie a
sociální sítě. Může tak mít podobu
neustálých telefonátů, SMS zpráv nebo
chatových konverzací.
Kde hledat pomoc a kam se obrátit?
Kyberšikanu je často velmi těžké odhalit.
Především proto, že někteří agresoři se zprvu tváří
přátelsky a nic nenasvědčuje tomu, že by mohlo
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dojít k napadání. Na místě je tedy rozhodně náležitá
opatrnost a obezřetnost. V rámci prevence je nejlepší
vyhnout se neprověřeným sociálním sítím a
internetovým stránkám, dostatečně si zabezpečit
vlastní úče, nekomunikovat s lidmi, jejichž profily se
zdají být podezřelé. Pokud se ale přeci jen potýkáte
vy nebo někdo z vašeho okolí s kyberšikanou, je
pravý čas obrátit se na odbornou pomoc. V online
prostoru je vám denně k dispozici linka bezpečí a
krizová telefonní linka PČR. V reálném světě se pak
můžete obrátit na učitele, výchovné poradce, policii
nebo odborníky z řad psychologů. Důležité ale je
nenechat situaci zajít příliš daleko.
Online psychologická poradna Mojra.cz
www.mojra.cz

Kraj na prahu změny, aneb co to je, když se řekne transformace
Určitě už jste to také zaslechli – Karlovarský
kraj prochází transformací, řeší útlum těžby, bude
přecházet na klimaticky neutrální ekonomiku… Jaké
změny to pro nás všechny znamená, postupně
nastíníme v seriálu, který si budete moci přečíst
každý měsíc na stránkách Krajských listů.
Trocha historie
V říjnu 2015 rozhodla Vláda ČR o tom, že se
Karlovarský kraj zařadí mezi tzv. strukturálně
postižené regiony, ve kterých se dlouho těžilo
především hnědé uhlí. Kromě Karlovarského jsou
mezi těmito kraji další dva – Ústecký a
Moravskoslezský. Kvůli postižení těžbou a nižší
životní úrovní oproti jiným regionům se rozhodlo o
tom, že tyto regiony potřebují přednostní pozornost
ze strany státu i Evropské komise. Proto EU také
vyčlenila významnou finanční pomoc určenou pro
české strukturálně postižené kraje i pro další desítky
regionů v okolních unijních zemích.
Transformace – o co jde?
Karlovarský kraj by měl projít postupnou
přeměnou, přechodem od uhlí jako hlavního
energetického zdroje k novým zdrojům energie,
které méně zatěžují životní prostředí. Útlum těžby
na Sokolovsku ale zároveň znamená nutnost
nabídnout lidem jiné uplatnění. Transformace se ale
netýká jen odklonu od uhlí, zaměřuje se na podporu
rozvoje podnikání, vzdělanosti, cestovního ruchu. V
jejím rámci se řeší i zaostalost kraje v oblasti vědy,
výzkumu, inovací. Aby se kraj mohl přetvářet,
potřebuje výraznou finanční podporu, ale také

zásobu strategických projektů, které proměně
pomohou. Z EU tak bude moci v příštím roce na
jednotlivé projekty čerpat peníze z Fondu
spravedlivé transformace ve výši 6, 3 miliard korun.
K dispozici budou ale peníze i v dalších programech.
Patrik Pizinger, krajský radní pro oblast
regionálního rozvoje:
Kromě klimatické neutrality, přechodu na
nové zdroje energie, je klíčový vznik nových
pracovních míst především pro pracovníky z provozů
těžby, které se budou utlumovat. Dál je to také
rozvoj vědy a výzkumu, rozvoj vysokého školství,
inovativní přístup ve firmách, proměna image kraje.
Chceme lidem pomoci se vzdělávat v nových
oborech, přilákat mladé odborníky a vytvořit
podmínky pro aktivní a spokojený život jejich rodin.
Pro budoucí čerpání evropských peněz musel
kraj shromáždit strategické projekty, které splňovaly
kritéria metodiky příslušných ministerstev a
Evropské unie. Z celkem 46 projektů vybrali externí
odborníci - hodnotitelé - 11 strategických projektů.
Hodnotitelé projektů byli anonymní z důvodů jejich
ochrany, úplně stejně jako u jiných operačních
programů. Vyloučil se tím tlak ze strany především
předkladatelů projektů. Vybrané projekty předložil
kraj, firmy, regionální instituce a další. Schválilo je
nezávislé uskupení územních aktérů z regionu,
například starostové, členové krajské tripartity nebo
hospodářské komory. Mezi projekty jsou záměry
využití oblastí po těžbě, modernizace škol či zřízení
inkubátoru pro nově vznikající firmy.
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Petr Kulhánek:
Kraj má být především nositelem projektů,
které vytvářejí podmínky pro vzdělání, vstup
investičních záměrů šetrných k životnímu prostředí.
Projektů, které poskytují metodickou pomoc všem
podnikatelským subjektům a obcím k uskutečnění
jejich záměrů.
V současnosti má kraj připravený Plán
spravedlivé transformace, základní dokument, jehož
vznik je podmínkou pro čerpání evropských peněz.
Zařadil do něj všech 11 vybraných strategických
projektů. Plánem se bude zabývat vláda a následně
Evropská komise. Poté Ministerstvo životního
prostředí ČR
vypíše Operační program Spravedlivá
transformace (OP ST), v rámci něhož budou
projekty moci získat finance na svou podporu.
Vojtěch Franta:
Patříme mezi nejmenší kraje a transformace
je pro nás cestou k ekonomické a společenské
prosperitě, k přechodu na klimaticky neutrální
ekonomiku. To jsou také hlavní priority Plánu
spravedlivé
transformace,
který
máme
v
Karlovarském kraji připravený ke schválení vládou.
Náš kraj může být regionem příležitostí, kde je každý
vítán, prosperujícím a přívětivým místem k životu.
O prostředky z EU se budou dále ucházet i
projekty střední velikosti za desítky milionů korun a
malé projekty. Peníze na ně bude možné čerpat z
jiných
programů,
které
budou
postupně
vyhlašovány. O peníze budou moci žádat města,
obce či podniky.
Slovníček pojmů
Fond pro spravedlivou transformaci:
Nový fond Evropské unie určený pro tři
české uhelné regiony, tj. Moravskoslezský,
Karlovarský a Ústecký kraj, které si rozdělí v
následujících letech cca 41 miliard korun. Jeho
hlavním smyslem je podpořit území, která se z
důvodu útlumu těžby a procesu přechodu na
klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se
závažnými sociálními a hospodářskými problémy.
Operační program Spravedlivá transformace:
Je to zcela nový program Ministerstva
životního prostředí v období 2021–2027 zaměřený
na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v
nejvíce zasažených regionech. V České republice se
to týká Karlovarského, Moravskoslezského a
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Ústeckého kraje. Z tohoto programu budou moci
čerpat finance předkladatelé strategických projektů
zahrnutých do
Plánu spravedlivé územní
transformace. Plán musí ještě schválit vláda a
Evropská komise.
Plán spravedlivé územní transformace:
Jednotlivé uhelné regiony mají zpracovány
vlastní Plány spravedlivé územní transformace, které
zahrnují mimo jiné popis stávajícího stavu kraje, vizi
rozvoje do roku 2050 a hlavně přehled vybraných
strategických projektů. Státní Plán spravedlivé
územní transformace shrne aktivity z těchto krajů,
bude jej schvalovat Vláda ČR a Evropská komise.
Více informací k transformaci v
Karlovarském kraji: https://www.rskkvk.cz/

Koupím
byt a nebytový prostor v Plesné nebo
blízkém okolí…
Nabízím slušné a rychlé jednání.
Děkuji vám za nabídky.
Nejsem realitní kancelář.
Nabídky na tel. 777 821 665
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Městská knihovna Plesná
Týden knihoven v městské knihovně
Po roce a půl jsme se mohli opět společně
sejít s dětmi ze základní školy při besedách v Týdnu
knihoven od 4. do 8. října. Společným tématem pro
všechny třídy byl vznik a vývoj knih, písma, psacích
potřeb a také to, jak vypadaly knihovny dříve a nyní.
Vysvětlili jsme si, co jsou to piktogramy, které se
používaly a používají dodnes, a názorně jsme si je
zkoušeli hádat.
První třída se seznámila s knihou Než půjdu
do školy, kde je zábavnou formou přiblížena dětem
abeceda od A do Z /aktovka, bačkůrky,…/. Prvňáčci
byli nadšeni z knihy Barvy, která velice
jednoduchými a poutavými nápady ukazuje dětem
nejen míchání barev.
Hádanky a kvízy i čtení, to vše bylo součástí
povídání, které - jak doufám - se všem líbilo.
V tomto týdnu byla možnost přihlášení do
knihovny pro veřejnost zdarma, ale ta byla využita
pouze jednou dívenkou ze 2. třídy. Je škoda, že
nebyl zájem ze strany místních. Knihy jsou
v současné době velmi drahé a knihovna doplňuje
svůj fond průběžně novinkami, které na českém
knižním trhu vycházejí. A pokud knihy nemá ve
svém fondu, může je objednat prostřednictvím
mezivýpůjční služby z jiné knihovny. S nezájmem
ze strany dětí se setkalo i v dalším týdnu Společné
čtení, které se již několikátým rokem koná jednou
v měsíci, vždy v pátek v 15.00 hodin. Že by nás
doba koronavirová snad odnaučila číst? Naštěstí ne
všechny. Chci poděkovat svým věrným čtenářkám a
čtenářům, kteří si cestu za dobrou knihou do
knihovny vždy najdou. A to v každé době.
Prosím rodiče, veďte své děti ke čtení, vždyť
to není jen povinnost ve škole, je to především

zábava. Naučte je prožít dobrodružství v knihách
spolu s jejich hrdiny. A věřte, že si také obohatí
slovní zásobu, které se jim mnohdy nedostává. A
čtení nahlas bývá opravdu pro některé tvrdým
oříškem, jak mohu potvrdit ze své vlastní zkušenosti
při besedách s dětmi.
Těším se na své, ale i na nové čtenáře u nás
v městské knihovně v Plesné.
Dana Placatková, vedoucí MK
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BLAHOPŘEJEME!
V měsíci říjnu 2021 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Fialová Františka
Sencová Marie
Horčičková Kateřina
Bünter Rudolf
Horčičková Marie
Rozhoňová Jitka
Eliáš Josef
Uzolová Helena
Škabrada Vlastislav
Bigazová Eva
Ivaničová Jitka
Hlavičková Hana
Pospíšilová Vítězslava
Štefaňáková Ludmila
Ondušková Mária
Macek Stanislav
Vaňous Miroslav
Horák Jaroslav
Kubát Josef
Vorlovská Jaroslava

97 let
90 let
80 let
80 let
78 let
77 let
77 let
77 let
76 let
76 let
76 let
75 let
75 let
74 let
74 let
73 let
73 let
71 let
71 let
70 let

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

