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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
než Vás budu informovat o práci zastupitelů,
dovolte mi pár vět o mém pohledu na dění v našem
městě. Setkávám se a mluvím s mnoha spoluobčany,
kteří sledují, co se v Plesné děje, a jsem rád, když je
naše práce pochválena, ale také dokáži snést i kritiku
a jiný názor, vždyť všichni nemohou být spokojeni.
Vždy se ale najdou někteří, kteří mají problém, kteří
vědí lépe, jak se všechno má dělat, ale nejsou
schopni říci nám to do očí. Těmto lidem bych rád
vzkázal, že od toho je veřejné zastupitelstvo, kam se
nemusí bát přijít. Zde se mohou dozvědět více o
tom, co se ve městě děje a připravuje, ale také nám
tam mohou sdělit, co je samotné trápí nebo co se jim
tady nelíbí. Dalším problémem je neustálý
nepořádek ve městě po naší omladině. A nejen po ní.
Nevím, jestli si někdo myslí, že plechovky, plastové
láhve, papíry od sušenek a chipsů se pohodí, kde se
to zrovna hodí, a že technické služby to uklidí? Od
toho jsou snad odpadkové koše! Z mého pohledu je
vše o výchově z domova a o neúctě k lidem, kteří to
po nich musí neustále uklízet. Ale abych nebyl jen
negativní, tak bych rád poděkoval všem našim
spoluobčanům, kteří mají zájem nejen o dění, ale

také o vzhled našeho města a nemají problém, když
už sekají svoji zahradu, posekat i pozemek města.
Konečně se nám podařilo zahájit stavební
práce na projektu „Regenerace veřejného
prostranství v ulici 5. května“ a ,,Oprava ulice
Tovární“. Regenerace veřejného prostranství je
rozdělena na tři etapy. Součástí první etapy je nová
příjezdová komunikace k bytovému domu č. p. 458
a 459, parkovací stání, chodníky, schodiště, veřejné
osvětlení a dešťová kanalizace. V rámci této akce je
rovněž nová výsadba stromů a osazení nových
hracích prvků pro děti. V rámci opravy ulice Tovární
budou také vybudována tři parkovací místa v této
ulici. V zastupitelstvu jsme se již dohodli na studii
,,Revitalizace veřejných prostranství v ulici Zahradní
a Světlá“ a ,,Rekonstrukci ulice Nádražní“. Po
projednání této studie s veřejností bude zahájena
projektová příprava. Dokončena je také projektová
dokumentace na zasíťování pozemků na Sibiři. Jak
jsem již v minulém čísle novin informoval o získání
dotace na KODUS (komunitní dům seniorů) Plesná,
tak zde již také připravujeme vyhlášení výběrového
řízení na tuto stavbu. Přeji všem pěkné podzimní
dny a hlavně pevné zdraví.
Petr Schaller, starosta města
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Zprávy ze základní školy
Dobrý den, paní Mrázková…
Ne, nebojte se, tento článek není
určen jen pro paní Mrázkovou, kterou zdravím
v názvu článku. Je to jen věta jedné z aktivit
adaptačních kurzů, které u nás proběhly začátkem
školního roku, aby zlepšily návrat žáků do školy po
distanční výuce. Vedení kurzů se ujala metodička
prevence z Pedagogicko-psychologické poradny
v Chebu Mgr. Tereza Šulová, která si pro žáky
připravila několik zajímavých aktivit.
Od 8. do 10. září se uskutečnil v prostorech
školy a na jejím pozemku adaptační kurz pro žáky
osmé třídy. Účelem tohoto kurzu bylo stmelení
kolektivu po distanční výuce, při které se žáci příliš
nevídali. Zároveň díky aktivitám poznali více sami
sebe, svého nového spolužáka a také se více
seznámili s třídní učitelkou.

jako nadlidský úkol, jelikož v jedné třídě chyběla
vůdčí osobnost a ve druhé jich bylo až příliš mnoho.
Žákům se adaptační kurzy líbily, některé
aktivity byly totiž velmi zábavné, např. právě ta ze
začátku tohoto článku. Doufejme, že kurzy pomohou
žákům vytvořit zdravě fungující skupinu a přinesou
jim i učitelům výhodu, která všem usnadní začátek
nového školního roku, snad již bez ovlivnění
distanční výukou.
Mgr. Lukáš Svoboda

Zažij, objevuj a uč se

Od 14. do 15. září si adaptační kurz užili žáci
šesté třídy. Těm měl pomoci s přechodem na druhý
stupeň, který může být pro některé žáky občas
obtížný. I oni ale mohli díky různým aktivitám
poznat sami sebe, ale především také svého nového
třídního učitele, kterého budou mít následující čtyři
roky.
Kurzy se skládaly z několika aktivit, při
kterých žáci pracovali s různými pomůckami.
Využívala se diskuze v kroužku, práce ve dvojici či
větších skupinkách a došlo také na pohyb po třídě či
školním pozemku. Občas se při plnění nějakého
úkolu museli spolehnout jeden na druhého a
dokončit aktivitu společně, což se někdy ukázalo

Žáci deváté třídy se 17. září zúčastnili
exkurze
do
Německa
v rámci
projektu
Geofyzikálního centra ZŠ Skalná.
První zastávkou bylo moderní vzdělávací
zařízení GEO-CENTRUM u kontinentálního
hlubinného vrtu u města Windischeschenbachu.
Toto centrum je určeno pro vědce, školy i veřejnost.
Tato zastávka pro nás měla dvě „nej“ - byli jsme
první školní exkurze po uzavření centra kvůli covidu
a viděli jsme nejhlubší vrt na světě k výzkumným
účelům. Po zhlédnutí filmu Expedice Země jsme
navštívili trvalou výstavu Systém Země, kde kromě
interaktivních materiálů mohl každý zažít
zemětřesení.
Zajímavá byla i výstava minerálů.
Veliká škoda byla, že žáci nemohli experimentovat
v GEO – laboratoři a sami vyzkoumat procesy, které
jsou pro naší planetu formující.
Druhou zastávkou bylo muzeum ve městě
Parkstein. V muzeu každý žák absolvoval
individuální vzrušující cestu časem a dozvěděl se
zábavnou formou fakta o Parksteinu a sopečné
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krajině Bavorska – Čech. Krátké filmy dávaly
nahlédnout do vzniku čedičového kužele a historie
této oblasti. Každý se ovšem těšil, že po návratu
domů může říct „ zažil jsem svůj první sopečný
výbuch“. Sopečná erupce na třech podlažích byla
završením výstavy. Podívali jsme se i do nitra sopky
a na této sopce i stanuli.
Velkým plusem pro všechny bylo, že obě
prohlídky byly v češtině a zajímavé informace jsme
se dozvěděli již cestou od pracovníka Akademie
věd.
Ing. Radka Dyčková
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Pomoc ve výběru střední školy
Ve čtvrtek 30. září 2021 se naše třída 9. A
zúčastnila výstavy středních škol Karlovarského
kraje s názvem „Kam po ZŠ?“ na Integrované
střední škole v Chebu.
Při příchodu k budově školy se nás ujala paní
průvodkyně, která mě a mé spolužáky vedla do tříd
s různými řemesly. Mohli jsme se dozvědět
informace o učebních oborech kadeřnice, řezník,
prodavač, obráběč kovů atd. Drtivá většina mých
spolužáků se ale k řemeslům příliš neměla. Následně
jsme chodili ke školám s maturitními obory.
Studentů daných škol jsme se mohli ptát na vše, co
nás zajímalo. Měli jsme také možnost si udělat test
profesní orientace.
Poté jsme měli na nějakou dobu možnost
volného pohybu po škole. V této chvíli se každý
porozhlédl po tom, co ho nejvíce zaujalo. Na mne
nejvíce zapůsobila Střední škola logistická
v Dalovicích, jejíž studenti nám podali informace
velmi zajímavě. Spolužáky zaujala např. Střední
zdravotnická škola a VOŠ v Chebu, u jejíchž
studentů jsme si mohli vyzkoušet resuscitaci a
změřit srdeční tlak a tep.
Akce byla velmi vydařená a líbila se nám.
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům, jelikož nám
pomohli při výběru střední školy.
A. L., žákyně 9. A

Zprávy z mateřské školy
Září v mateřské škole
První týden jsme adaptovali nové děti ve
školce. Už se nám to začalo dařit, všichni jsme si na
sebe zvykli, když přišla virová infekce a školka byla
téměř bez dětí jako snad ještě nikdy. Nejvíce to
zasáhlo nejmladší Medvídky. Děti byly nemocné
většinou dost dlouhou dobu a některým se i příznaky
neustále vracely a my další a další děti vyřazovali.
Bylo to neobvyklé září. Měli jsme naplánovanou
akci Bramboriádu na zahradě školky a neustále ji
odkládali, až pak bylo tak nepříznivé počasí, že bylo
nutno ji udělat ve třídách. To nám ale nezabránilo si
to užít a dělat s bramborami všechny možné soutěže,
výtvarné činnosti a sportování. Nechyběla ani dětmi
jejich nejoblíbenější forma, a to lupínky, do kterých
se s chutí pustily. Za odměnu si odnesly domů
bonbónové sovičky.
Pokračují naše letošní práce na zvelebování
zahrady u školky. I díky naší nové paní uklízečce
zmizely nevzhledné keře a nálety u plotů. Přilehlý
svah k parkovišti u MŠ pak pomohli upravit
zaměstnanci technických služeb města s panem
Francúzem, za což jim patří velké poděkování.
V letních měsících proběhla oprava a kompletní

nátěry na našich herních prvcích, které mají děti na
zahradě ve velké oblibě. Doufáme, že se jim tímto
prodloužila životnost.
Od začátku školního roku se nám podařilo
omladit kolektiv učitelek. Do zaslouženého důchodu
odešla naše letitá zaměstnankyně a nahradila ji
čerstvá absolventka pedagogické školy.
Vedoucí MŠ Miroslava Gruberová, DiS.
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Městská knihovna Plesná
Nové knihy
Harding Flora
Špaček Ladislav
Clark Mary Higgins
Klevisová Michaela
Rowling J. K.
Javůrek Štěpán
Vondruška Vlastimil
Chlupová Danuta
Diamond Lucy
Sepetys Ruta
Läckberg Camilla
Haran Elizabeth
Klevisová Michaela
Keleová-Vasilková, T.
Uhlíř Martin
Di Fulvio Luca
Shepherd C.
Nesbo Jo
Drijverová M.
Drijverová M.
Krolupperová D.

Budoucí královna
Dědečku, vyprávěj o
Česku
Do posledního dechu
Dům na samotě
Harry Potter a
relikvie smrti
Chaloupky
Ještě že nejsem kat
Jizva
Léto bez tebe
Mlčící fontány
Nebezpečná hra
Oheň v srdci
Prokletý kraj
Ranč u dědečka
Sestry
Všechny touhy
vedou do Říma
Vražda v ledu
Žárlivost a jiné
povídky
Pověsti o zámcích
To kvůli mně
Bubáček a
klobouková víla

Magašvári Lucia
Míková Marka
Šubrtová Alena
Krolupperová D.
Pařízková Tereza
Petiška Martin
Šavlíková Lucie
Fučíková Renáta
Vovsová Anna
Černík Zbyněk
Dvořáková Petra
Soukupová Petra
Sýkora Michal
Fodorova Anna
Mikulka Alois
Štěchová Michaela
Hejda Jiří
Novotný Michal
Pilátová Markéta
Kottová Alena

Strašidelnická
Pohádky na předpis
Doktor chudých
Tady straší naši
Stela v zemi tučňáků
Pohádková maminka
Strach má velké uši
Hrdinky
Zvířata &
detektivové
Velká dobrodružství
medvěda Nedvěda a
medvídka Mišky
Vrány
Věci, na které nastal
čas
Nejhorší obavy
Lenka
Čertův kožich a jiné
pohádky
Růže z Jericha
Útěk
Barevné podkolenky
Senzibil
Australské pohádky

Dýchánek s Uršulou
V neděli 3. října uspořádalo město Plesná pro
plesenské seniory - a nejen pro ně - kulturní
program, ve kterém se nám představila známá
herečka Uršula Kluková. Uršulu
provázel zpěvák Šimon Pečenka, kterého
známe již z předloňského roku, kdy nám
zazpíval známé filmové melodie.
Tentokrát zpíval písně, které má ráda
Uršula. Oblíbená herečka vzpomínala a
vyprávěla příběhy ze svého života,
povídání prokládala vtipy a její energie
z pódia přímo sršela. Tato energická,
milá a velmi příjemná žena letos oslavila
80. narozeniny, ale jestli mohu posoudit,
paní Uršula na svůj věk zdaleka
nevypadá. Snad je to jejím optimismem
a chutí do života. Stejnou vitalitu přeji
všem, kteří se tohoto odpoledního
programu zúčastnili, ale i vám, kteří jste
si cestu do kulturního domu z jakéhokoli

důvodu nenašli. Tentokrát byla účast celkem hojná,
tak snad Uršula dokázala všem zpříjemnit den.
Doris Bigasová, MKS Plesná

říjen 2021

Plesenské noviny

str. 5

SPCCH - a jedeme dál…
Jak všichni víme, postihla svět v roce 2020
covidová pandemie. Nemoc se postupně rozšiřovala
a my jsme si nedovedli vůbec představit, do jaké
míry a co s sebou přinese a co budeme muset
prožívat. Od nošení roušek a respirátorů, po
dodržování hygienických a vládních nařízení i boj s
vlastní nemocí a smutek po mnohých zemřelých.
Rok 2020 se líně překulil do roku následujícího, ale
situace byla stejná. Naše plánované aktivity bylo
nutné zrušit, veškerý společenský i kulturní život na
dlouhou dobu usnul a nic se nekonalo.
Neuskutečnily se zájezdy do Ploskovic, Plzně,
rekondice v Poděbradech, MDŽ, Adventní
perníčkování, Hlavičkolámání, měsíční výborové
schůze, výroční členská schůze 2021, ale ani
turistické a ostatní drobnější akce.
Po prvním pololetí roku 2021 se pomalu a
odvážně dáváme do přípravy a organizování našich
aktivit i spolupráce s kulturním střediskem. Na
Plesenském půlmaratonu 2. října pekařky zase
nabízely k prodeji mnoho druhů doma upečeného
pečiva pro účastníky akce. Všem pekařkám a
prodávajícím patří poděkování. V neděli 3. října se
do kulturního domu přišlo podívat jen 37 našich
členů a členek, kterým vstupné zaplatila naše
organizace, na „Dýchánek s Uršulou Klukovou a
Šimonem Pečenkou“. Málo, že? V organizaci jich
máme 138. Snad to na další takovéto kulturní akci

již bude mnohem lepší!!!
24 let celonárodní sbírky Ligy proti rakovině
Letos byl prodej převeden až na konec září a
uskutečněn ve čtyřech dnech. Šikovné prodavačky
žlutých kytiček jich opět prodaly 350 ks a vybraly
9.022 Kč. Hezké. Všem prodávajícím i kupujícím
moc děkujeme. Přispěli jste na dobrou a průhlednou
věc. Letos doprovázel květinu informační lístek o
trojici důležitých orgánů, které bývají často v
ohrožení, aniž o tom zpočátku víme – ledviny,
močový měchýř, prostata. Patříme ve světě k
nejpostiženějším státům a přes pokroky v
diagnostice i léčbě počty pacientů u nás nadále
rostou. Málo dbáme o zdravý způsob života.
Pečujme o sebe. A hýčkejme se!
Co nás čeká do konce roku ve spolupráci s
kulturním střediskem:
Adventní dílny, koncert v Lomničce,
Rozsvícení vánočního stromečku, Zpívání koled.
Plánujeme zájezd na vánoční trhy do
některého blízkého města v začátku prosince /Plzeň,
Bečov, Horšovský Týn/. Informace budou včas
zveřejněny a bude reagováno na danou situaci v
závěru roku.
Tak se těšte, milujte každý den a připojte se
na akce.
V. Pospíšilová

Plesenský půlmaraton
V sobotu 2. října se konečně konal Plesenský
půlmaraton v režimu, na jaký jsme zvyklí. Tentokrát
nám ho covid nepřekazil. Sluníčko nám svítilo již od
pátku a nebe zářilo svou blankytnou modří, že lepší
podmínky pro pořádání závodu jsme si nemohli přát.
Proto i značení po cestách Starostenské desítky i
Plesenského
půlmaratonu
vypadalo,
jako
kdybychom trasy označili před pěti minutami a ne

v pátek dopoledne. Cesty jsou totiž značeny nejen
sprejem na silnicích, ale i moukou na lesních
cestách.
Před školou se v brzkých ranních hodinách
sešli všichni dobrovolníci a začali připravovat vše
pro závodníky i turisty. V devět hodin se začali
pozvolna trousit turisté, ale i děti se svými rodiči,
aby se zúčastnily dětských závodů. Turisté si mohli
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obejít trasu Starostenské desítky, kde na ně čekalo
příjemné překvapení v podobě občerstvení na pátém
kilometru – chléb se škvarkovou pomazánkou. Na
konci dostal každý účastník perníkovou medaili.
Dětský závod vystartoval po desáté hodině. Dětí
nebylo mnoho, tak jsme alespoň mohli odměnit i ty
děti, které se neumístily „na bedně“, abychom je
motivovali k dalšímu snažení. Po doběhu jsme na
dětských tvářičkách zahlédli pyšný úsměv i smutné
slzičky. Někteří si odběhli ovál jako nic, jiné stál běh
všechny síly, ale všem se dostalo stejných ovací.
Gratulujeme všem zúčastněným dětem a těšíme se,
že vás příště bude víc!

Před jedenáctou hodinou se na startovní čáru
postavili účastníci trati na deset kilometrů a s nimi
půlmaratonci i cyklisté. Po nezbytných informacích
k trati a průběhu závodu se startem rozezněla
minutová znělka, která připravila závodníky na
startovní výstřel. Start opustili nejdříve cyklisté a po
nich půlmaratonci s desítkáři.
První závodník na sebe nenechal dlouho
čekat a v cíli se objevil 45 minut a 46 sekund po
startu nejrychlejší cyklista Petr Jícha. V zádech měl
již Jana Klímu, který měl čas jen o sekundu horší.
Po dalších dvou minutách ukončil zdárně svůj závod
Pavel Chren a skončil tak na třetím místě mužů.
Vzápětí
se
doslova
přihnal
účastník
desetikilometrové trati, člen běžeckého klubu
Rozběhnito Cheb s časem 48 minut 59 sekund. Jiří
se nechal slyšet: „Za rok to vidím na půlmaraton,
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protože tam běželi fakt frajeři!“
První „frajer“ zdolal náročnou trať
Plesenského půlmaratonu v čase 1:33:15, za ním
doběhla první žena s rozdílem pouhých tři a půl
minuty, Klára Vaňková. Petr a Klára se tak stali
absolutními vítězi Plesenského půlmaratonu 2021!
Gratulujeme, je to neuvěřitelný výkon!

Nejrychlejší z žen na desetikilometrové trati
byla Šárka Valhová a na kole dorazila první z žen
Kateřina Michálková. V kategorii cyklisté chlapci
získali první a druhé místo bratři Jonáš a Eliáš
Bártlovi. Už jen svou účastí si získali náš obdiv.
Obdivuhodným výkonem bylo i první místo
v kategorii žen do 49 let, ve které se umístila na
první příčce běžkyně Klára Mottlová s časem
1:42:47, ta se na trati objevila letos poprvé a
doufejme, že ne naposled. Z mužů se umístili
v kategorii do 49 let na prvním místě Josef Kůstka,
stejně jako v předminulém roce a v kategorii mužů
nad 50 let byl vítězem Pavel Maršík, který rovněž
obhájil své prvenství z roku 2019. (Loňský ročník se
konal na Komorní hůrce, proto jsou výsledky s tímto
ročníkem nesrovnatelné.)
V Plesné jsou již tradiční součástí zázemí
stánky s občerstvením, kde si můžete dát nejen
klobásu nebo maso od „Ušáků“, ale i vynikající
pečivo od zdejšího Svazu postižených civilizačními
chorobami. Moc děkuji, že se nám tak hezky staráte
o závodníky i jejich doprovod.
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Letošní ročník neměl
z pořadatelského
hlediska
žádný zásadní zádrhel, nikdo
se
nezranil,
nikdo
nezabloudil,
občerstvení
bylo dostatek pro každého a
zúčastnění si letos mohli
pochutnat dokonce i na
účastnické medaili. Byla
totiž z perníku. Jak jsem již
zmínila, i počasí nám přálo.
Účastníků
sice
nebylo
mnoho, letos bylo extrémně málo turistů, ale ti, kteří
dorazili, si akci velice chválili a byli spokojení. A o
to nám v Plesné jde. Ale snad příští rok dorazí
turistů více, kteří ocení nejen zdejší přírodu a
vzkvétající tendenci Plesné jako takové, ale hlavně
svou účastí přispějí na dobrou věc. Výtěžek
z Plesenského půlmaratonu, ale i z dalších dvou
závodů, jež jsou součástí třídílného seriálu Salming
Tour de Hospic, jsme rozdělili na tři díly. Příspěvek
na boj se svou nemocí dostal Radeček Neuschl z
Plesné a Kubík Kohout ze Skalné. Třetím dílem
jsme přispěli na provoz Hospice sv. Jiří v Chebu.
Každý ze zmiňovaných dostal 8100 Kč.
Na tomto místě bych chtěla moc poděkovat
všem dobrovolníkům, bez nichž by se tato akce
nemohla uskutečnit. Jako obvykle je to Pavel
Sýkora, který nás v tom nenechal ani přes svůj
letošní hendikep, takže jste ho mohli vidět u
registrací s berlemi. Dále byly u registrací Dana
Placatková, Renata Slepičková, Lidka Tegelová,
Sára Bělohoubková, Stáňa Šulhofová a Petra
Šulhofová, která se stala i mou pravou rukou při
vyhlašování vítězů. Na trati u občerstvovaček
pomáhali Tereza Navarová, Jakub Drahý, Doriska
Bigasová, Jakub Tegel a na německé straně Bernd
Regner, který zároveň obstaral sponzorství od firmy
Bad Brambacher. V Bad Brambachu jste mohli vidět
paní, která navigovala běžce z náměstí, bohužel
neznám její jméno, i přesto jí moc děkuji, byla
rovněž nepostradatelná.
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Dalšími pomocníky na trati i v cíli, kterým
velmi děkuji, byli Jana Vaňousová, Jana Divišová,
Zdena Kopecká, Anežka Tomanová, Alice
Lipovská, Ivanka Kůtová, Martin Bigas ml. a Marek
Tegel. Dále děkuji Aleně Jelínkové a jejím
pomocnicím za kytičky pro vítěze, Renatě Balazsové
za nádherné fotografie a především svému
manželovi za velkou pomoc při značení obou tratí,
přípravě zázemí a skvělého ozvučení.
Nemalou pomocí přispívají každoročně i
technické služby města – Zdeněk Francúz a spol.
Opravdu moc děkuji, chlapi! Poděkování patří i
řediteli naší školy Václavu Polívkovi za možnost
využití školní budovy jako zázemí závodu, a hlavně
panu školníkovi Jiřímu Furičkovi, který nám toto
zázemí v sobotu ráno zpřístupnil. Zdravotnický
dozor nám letos zajistila Hanka Janoušková, tímto jí
také velmi děkuji a rovněž děkuji Policii ČR za
výbornou spolupráci a ochotu. Sponzorem cen byl
opět Travel Free, jehož tváří je Lenka Válková.
Leni, díky! Samozřejmě největší a nejdůležitější dík
patří městu Plesná za finanční zajištění akce a
celkovou podporu.
Není nad to, mít schopné, ochotné a milé
pomocníky. Tisíceré díky vám všem!

Zmínila jsem Salming Tour de Hospic.
Tento seriál vznikl před sedmi lety, kdy se k Plesné
připojili ještě dva pořadatelé dvou různých závodů.
V jeden víkend se tak konají tři po sobě jdoucí
závody. Prvním závodem je páteční Františkova
pětka ve Františkových Lázních, druhým sobotní
Plesenský půlmaraton a třetím nedělní Skalenská
desítka. Zúčastnit se můžete jednotlivých závodů
nebo celého seriálu. Účastníci všech tří závodů se
dostávají do tabulky, která nám součtem časů
vyhodnotí celkové pořadí závodníků a vítězové
získávají ceny od firmy Salming. Naše tour je výzva
pro běžce a také prověrka sil. Je náročná, ale plná
emocí. Je bolavá, ale krásná. Salming Tour de
Hospic je trojitá dávka běhu, trojitá dávka
pomoci druhým i sobě.
Doris Bigasová, MKS Plesná
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Připomeňme si
Isaac Mayer Weiss
Narozen v březnu
1819 v Lomničce, rabín
a židovský reformátor.
Isaac byl velmi
nadaný
syn
Leo
Weisse.
Od
r.
1835 studoval
v ješivě rabína Arona
Kornfelda
v Golčově
Jeníkově.
Vzdělání
ukončil na univerzitách v Praze a pak i ve Vídni.
Jeho učitelské začátky vedou do dnes již zaniklé vsi
Lučina u Domažlic. Ve věku 23 let byl uznán
rabínským tribunálem bet din (složený ze tří
významných a učených mužů: Solomon Judah
Rappaport, Samuel Freund a Ephraim Loeb
Teweles) za rabbiho. V roce 1844 se Isaac Mayer
Weiss oženil a narodil se mu chlapec. V té době ale
měla židovská komunita ve východní Evropě
problémy, které vedly Weisse k ohlédnutí po zemi
neomezených možností, Americe. Ve 40. letech
působili v chudém pohraničí agenti, kteří tamní
obyvatele přemlouvali k vystěhování do Ameriky,
jež potřebovala nové osídlence.
Isaac Mayer Weiss s rodinou opustil Evropu
na jaře 1846. Jeho loď přistála 27. července
u amerických břehů v New Yorku. Hned nato si
změnil jméno na Wise. Začal svoje rabínské

působení v Albany ve státě New York, ale
s nevelkým úspěchem. Wise byl reformátor, zavedl
při bohoslužbě, kterou zkrátil, varhany a dovolil
přístup žen na místa doposud vyhrazená pouze
mužům. Některé změny tamní ortodoxní Židé
neodmítli, ale Wise narazil při zdánlivě podružné
věci. Svátek přijetí mladého hocha za muže, tzv. bar
micvu, chtěl nahradit pouhým konfirmačním
obřadem. Když je 13letý hoch poprvé vyvolán ke
čtení tóry v synagoze, znamená to pro rodinu velký
svátek a na ten si nedali židovští občané Albany
sáhnout. Wise byl nakonec nucen uchýlit se se
svými přiznivci v r. 1854 do Cincinnati v Ohiu, jež
se mu stalo novým domovem. Tady jej přijali vlídně
a zdá se, že právě zdejší bohatá, ale jinak ve víře
spíše vlažnější komunita, mu umožnila takový
kariérní růst. Wiseovo reformní pojetí jim bylo
blízké, podporovali jej vlivem i penězi a právě díky
tomu se význam místního rabína zvolna šířil po
území celých Spojených států. Podpořily jej vlivné
židovské finanční kruhy v New Yorku, Bostonu
i jinde a úspěch se dostavil. Rabín Isaac Mayer
Weiss je ve Spojených státech nejznámějším českým
Židem a paradoxně tak patří k nejslavnějším
reprezentantům české kultury a tradice v této zemi.
Pavel Sýkora
Zdroj:
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/ch_nasteva_
plesna_lomnicka20081130.html

SDH Plesná
Soutěž v požárním sportu
Dne 11. 9. 2021 se v areálu hasičské
zbrojnice konal 34. ročník již tradiční soutěže v
požárním sportu „O pohár starosty města Plesná“.
Tato sportovní akce byla rozdělena na dvě části –
část pro mladé hasiče, která probíhala dopoledne a
část pro dospělé, která probíhala odpoledne.
Letošní ročník byl poznamenán odmlkou po
COVIDu stran účasti, dorazila družstva pouze z
okresu Cheb. Umístění bylo následující:
Přípravka:
1. Cheb - Háje

Mladší žáci:
1. Plesná
2. Cheb - Háje

dospělých nás trápila i v předchozích ročnících.
O nejlepší časy v disciplíně Požární útok svedly
týmy Plesné, Chebu - Hájů a Mírové. Všichni v
mužských kategoriích. V těchto týmech však měly
ženy samozřejmě své zastoupení.

Starší žáci:
1. Plesná
2. Cheb - Háje
3. Křižovatka

Gratulace patří všem závodníkům i vedoucím.
Odpoledne se konala soutěž pro „velké“
hasiče. Této soutěže se bohužel zúčastnilo také málo
týmů. Je však potřeba říci, že malá účast týmů

Tým SDH Plesná 11. 9. 2021
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Po urputném boji bylo pořadí družstev v
součtu časů následující:
1. Mírová
2. Plesná
3. Cheb - Háje C
4. Cheb - Háje D
Gratulace patří všem zúčastněným! Chtěl
bych podotknout, že místním borcům chybělo pouze
osm desetin vteřiny na vítězný tým z SDH Mírová.
Čas po soutěži jsme využili k zábavě s ostatními
týmy.
Poděkování patří především městu Plesná a
všem, kteří se podíleli na chodu soutěže – členům
SDH Plesná, vedoucím, rozhodčím a také rodičům
našich mladých hasičů.
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jsme se umístili na první příčce, do Plesné jsme
přivezli putovní pohár naplněný litrem „Zelené“ a
tak cesta z Chebu do Plesné rychle uběhla. Díky
patří kamarádům z SDH Cheb- Háje za pozvání a
skvělou organizaci soutěže.
Za SDH Plesná Martin Polívka,
starosta SDH Plesná

Soutěž v Chebu- Hajích
Dne 25. 9. 2021 se konala soutěž požárních
družstev v Chebu – Hájích. Byla věnována památce
dlouholetého člena SDH Cheb – Háje p. Janu
Burešovi st.
Soutěž měla atypická pravidla – po
odstartování pokusu bylo potřeba vypít půllitr piva a
disciplínu co nejrychleji dokončit. Naše družstvo se
úkolu chopilo s vervou nám vlastní a na této soutěži

S kolegy z SDH Cheb - Háje 25. 9. 2021

Preventivní článek PČR
Mezinárodní den seniorů
Karlovarský kraj – Preventisté seniory
obdarovali preventivními dárky.
Každým rokem je datum 1. října
Mezinárodním dnem seniorů a kdy jindy myslet na
bezpečí a pomoc této ohrožené a zranitelné skupiny
obyvatel než právě v tento den?
V prvním říjnovém týdnu při oslavách
Mezinárodního dne seniorů se preventisté z oddělení
tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje zúčastnili preventivní akce
zaměřené na seniory. Během té navštívili několik
obchodních center po celém Karlovarském kraji.
Cílem bylo varovat seniory před možnými
podvodníky a upozornit je na možná rizika s tím
spojená. Preventisté se snažili seniorům předat co
nejvíce potřebných a důležitých informací spojených
s nakupováním v obchodních centrech, ale také
seniorům předali obecné informace o prevenci
kriminality.
Oslovení senioři od preventistů dostali i
drobné dárky jako například nákupní tašky s
reflexními prvky, reflexní pásky, žetony do
nákupních košíků, pouzdra na léky, kapesní lupy,

ochranná pouzdra na platební karty nebo také
letáčky, na kterých mohli najít několik dalších
důležitých preventivních rad.
Celorepubliková preventivní akce zaměřená
na seniory proběhla již začátkem měsíce října 2021,
přesto nadále chceme upozorňovat tuto ohroženou
skupinu obyvatel, kterým chceme poskytnout
veškeré důležité rady a informace o prevenci
kriminality uvedené níže, které by měli znát.
Důležité rady a informace, které byste
měli znát:
 Nikdy neotvírejte vchodové dveře, aniž byste se
přesvědčili, kdo za nimi stojí.
 Do bytu si vpusťte jen ty lidi, které důvěryhodně
znáte.
 To, že Vás někdo osloví jménem, neznamená, že
Vás zná.
 Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu na
dobře viditelném místě.
 Nenoste u sebe větší množství peněz. Před
nikým se s penězi ani majetkem nechlubte.
 Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůjčujte.
 Nenechávejte své cennosti a doklady bez
dohledu.
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Svoji tašku mějte stále uzavřenou a například při
nákupu buďte více ostražití.
Tašku, kde máte cennosti (např. peněženku,
mobil apod.), nikdy nikam neodkládejte.
Nikomu neposkytujte své osobní informace
(telefonní číslo, rodné číslo, datum narození atd.)
Chraňte si své platební prostředky (nikomu
neposkytujte svůj PIN kód k platební kartě).
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Preventivní akce zaměřené na seniory budou
formou přednášek probíhat v tomto roce nadále.
Pokud máte v rámci seniorských spolků zájem o tuto
přednáškovou činnost, neváhejte kontaktovat
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje na emailové adrese
krpk.tisk@pcr.cz.
prap. Jan Bílek
kpt. Bc. Zuzana Týřová

Výše uvedené rady a informace ochrání
nejen Vás, ale také Váš majetek. Buďte obezřetní.
Dávejte pozor. V případě, že se i Vy stanete obětí
protiprávního jednání, nemějte strach a tuto věc
okamžitě oznamte na Vám nejbližší policejní
služebnu.

Střípky z historie
Obrna

Rok 1952 – 1953
Zapsal Jiří Matlas
Mezinárodní den dětí.
Počátkem června probíhal v Plesné stejně
jako v celé republice Týden dětské radosti. V tomto
týdnu byly uspořádány pro žáky střední školy
cyklistické závody Plesná – Štítno a zpět a přebory
v kopané. Byl též promítnut sovětský film Kamenný
kvítek, který byl pro děti zdarma.
Současně s Mezinárodním dnem dětí, kterým
vyvrcholil program Týdne dětské radosti, byl
tělovýchovnou jednotou „Jiskra“ uspořádán „Den
tělesné výchovy a sportu“. V předvečer byl zapálen
na školním hřišti táborový oheň, kde při pěkné
zábavě strávili přítomní veselý večer. V neděli ráno
navštívily děti loutkové představení „Poklad
železného rytíře“, které bylo pro ně uspořádáno
v Družině mládeže opět zdarma. Odpoledne se děti
bavily na hřišti TJ Jiskra. Program byl bohatý. Žáci
střední školy předvedli prostná BPPOV, děti
závodily a vozily se zdarma na kolotoči. Všechny
děti byly obdarovány cukrovím a pečivem, které pro
ně napekly maminky. Na závěr odpoledne zhlédli
přítomní zápas v kopané Jiskra Plesná – Rudá
hvězda Plesná.
Střední škola
Koncem června konali žáci 3. ročníku střední
školy závěrečné zkoušky. Všichni žáci prospěli.
Čtyři z nich se rozhodli pokračovat ve studiu na
výběrových školách, ostatní odešli do povolání.
Školní rok 1952-53 byl zakončen slavnostním
shromážděním žactva 30. června 1953.

V červenci postihla náš okres nemilá událost.
V okrese se vyskytlo několik případů obrny. Proto
byla v celém okrese od 3. do 25. července karanténa,
což znamenalo zákaz schůzí, filmových představení,
divadel a všech kulturních i sportovních podniků.
Plesná nebyla postižena ani jedním případem této
zákeřné nemoci.
Žně v Plesné
Měsíc srpen proběhl ve znamení žní a
výmlatu. Žně i výmlat byly ze strany JZD i MNV
řádně připravovány, což se projevilo na konečném
výsledku. Žně byly podporovány většinou
plesenských občanů. Osvětová beseda si vzala za
úkol, že žně a jejich průběh podpoří agitačně a že
bude vyhlašovat nejlepší a nejhorší pracovníky
rozhlasem. Nástěnná tabule u MNV seznamovala
občany s průběhem žní a bleskovkami vyzývala
k aktivní pomoci. Každé ráno se scházela žňová
trojka, která na místě řešila jednotlivě se
vyskytnuvší problémy a závady. Mlátit se začalo 11.
srpna v noci. Práce šla plynule kupředu a již 19.
srpna byl výkup žita splněn na 100%.
Celkový resultát žní: JZD Plesná splnilo
s pomocí občanů plán výkupu na 151% a umístilo se
tak na 2. místě v okrese. Oproti loňsku se zlepšila
organizace práce i pracovní morálka. Velký kus
práce pro hladký průběh žní vykonala žňová trojka.
Bylo sesilážováno 600q směsky, sláma byla
svezena a uskladněna ve stodolách. Na závěr žní
uspořádalo JZD dožínkovou slavnost, která byla
spojena s lidovou veselicí. Účinkovala hudba
Osvětové besedy v Chebu a hudba ZK Plesná.
Z naskenovaného originálu přepsala Doris Bigasová
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Život s Puberťákem
Jízda na horské dráze. Přesně takhle by se dal
popsat život s puberťákem. Pokud máte právě vy tu
výsadu sdílet domácnost s dospívajícím dítětem,
jistě nám dáte za pravdu. Někdy se váš náctiletý celé
dny směje, povídá si s vámi, vtipkuje, jindy téměř
nevyjde z pokoje a na jakoukoli snahu o komunikaci
reaguje protočením očí a hlasitým teatrálním
povzdechem. Vyznat se v puberťácích je náročné,
často se stává, že se v rozhovoru s nimi míjíte, obě
strany se cítí nepochopeny a hádky na sebe
nenechají dlouho čekat.
Jak zvládnout život s puberťákem bez
vrásek? Jak své dospívající děti lépe pochopit a
komunikovat s nimi?
Puberta je náročná
Puberta je náročným obdobím nejen pro vás
rodiče, ale také pro děti samotné. Emoce jsou
v průběhu dospívání velmi intenzivní a mají
tendenci se rychle měnit. Dospívající si postupně
začínají budovat vlastní názory a představy o světě a
často narážejí na nepochopení nebo rozpory s rodiči.
Jsou ve zvláštním období, kdy se tvoří podstata
jejich identity, objevují, kým vlastně jsou, blíží se
dospělosti, ale přitom narážejí na to, že jsou stále
dětmi. Obrovský význam v pubertě mají vrstevnické
vztahy, dospívající mají často tendenci se navzájem
porovnávat, což může vést k různým úzkostem či
problémům se sebevědomím.
Jó, to když já jsem byl ve tvém věku…
Pozor na srovnávání! Dospělí mají často
tendence srovnávat dospívání dětí s vlastní
zkušeností a obvykle docházejí k jedinému: Ta
dnešní mládež, to je hrůza! Je třeba pamatovat na to,
že podobně se pravděpodobně vyjadřovali o vaší
generaci zase vaši rodiče a ještě předtím ti jejich.
Porovnávat dospívání napříč generacemi je poměrně
odvážné. Každá generace totiž čelí novým výzvám,
adaptuje se na nové překážky a změny ve
společnosti. Současní dospívající se například musí

Aktuální informace
z našeho webu přímo
ve vašem telefonu
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vyrovnávat s nástrahami online světa, v reakci na
stále se zrychlující svět jsou nuceni rychleji dospět a
svůj vliv na mnohé mají také současné globální
problémy.
Čtyři zlatá pravidla života s puberťákem
Komunikace. Komunikace je základem
všech vztahů, včetně těch mezi rodiči a dětmi. Buďte
ke svým dospívajícím otevření a upřímní, mluvte
s nimi jako se sobě rovnými, neshazujte jejich
názory a postoje, nezlehčujte jejich problémy.
Respekt a tolerance. Váš puberťák už není
malým dítětem, snažte se ho jako osobnost
respektovat, přijměte fakt, že postupně dospívá.
Důležitá je zde potřeba soukromí, kterou je také
třeba respektovat.
Hranice. Samozřejmě, vše má své hranice a
na to občas dospívající zapomínají. Je určitě vhodné
mít nastavena jasná pravidla a hranice. Místo
stručných příkazů a zákazů zkuste o pravidlech
mluvit společně, hledejte kompromisy nebo alespoň
vždy vysvětlete, proč je pro vás dané pravidlo
důležité.
Zájem. Zajímejte se o to, jak se mají, co je
baví, jaké mají sny. Když s vámi mluví, skutečně je
poslouchejte. Pozor! Dospívající si někdy zájem
rodičů vykládají jako vyzvídání či kontrolování.
Dejte jim najevo, že tomu tak není. Sdílejte s nimi
také své pocity, přání či obavy.

Adventní dílny a
perníčkování
v sobotu

20. listopadu 2021
od 14 hodin
Vyrábění pro děti i dospělé, zdobení perníčků,
prodej vánočních dekorací,
občerstvení, posezení a zábava.

říjen 2021
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BLAHOPŘEJEME!
V měsíci září 2021 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Vogl Waldemar
Manolová Margita
Bikarová Agnesa
Stadtler Helmut
Dyčková Margita
Brabec Josef
Lys Václav
Rottová Karolína
Čejková Jitka
Eliášová Verona
Pospíšil Josef
Daškevičová
Anežka
Jílek Václav
Kusková Marie
Floriánová Ludmila
Chlad Antonín
Čelinák Jan

89 let
86 let
86 let
82 let
80 let
80 let
79 let
79 let
78 let
77 let
77 let
77 let

Chladová Marie
74 let
Buzická Stanislava 73 let
Beránek Miroslav 72 let

76 let
76 let
76 let
75 let
74 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
(redakce a SPOZ)
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