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Zprávy ze základní školy
Konec školního roku v 1. třídě
Poslední měsíc prvního školního roku jsme
měli naplánovaný již od ledna úplně jinak. Bylo tam
několik zajímavých ekologických exkurzí, kde jsme
měli zužitkovat nabyté vědomosti, dovednosti a
návyky. Školní výlet taky nevyšel, ale nějaké
zpestření konce školního roku se nám přeci jen
povedlo.
Na začátku návratu do školních lavic se 13
žáků (kromě opakování učiva) bavilo zkoumáním
naší školní zahrady. Nejprve jsme ji trochu
upravovali (pleli) a poté hledali, co všechno v ní
roste. Jaké barvy květů, kolik druhů stromů zde
najdeme? Co tady žije? Na všechno jsme našli
odpovědi. Postupně nám začala být zahrada malá,
tak jsme vyrazili na vycházku do lesa za školou.
Po důkladné přípravě (buřty, svačina, postřik
proti klíšťatům, košík na houby) a poučení, jak se
máme chovat v lese, jsme vyrazili kolem rybníku
alejí k lesu. Cestou jsme pozorovali vše kolem. Po
příchodu k lesu jsme se ztišili. V lese musíme být
potichu. U rybníka jsme si rozdělali oheň a opekli
buřty. Někteří poprvé v životě. Zbytek dopoledne
jsme trávili procházkou lesem, kde většina z nich
nikdy nebyla, sběrem hub a různými hrami. Krásná
procházka (asi 5,5km) jim dala hodně zabrat.
Některé žáky už trochu bolely nohy. Ale všem se to
moc líbilo. I houby byly, jak dokládá foto.

Poslední akce byla pečení ve školní
kuchyňce. Inspirovali jsme se jedním textem, který
jsme společně četli. Při jeho rozboru jsme zabloudili
do kuchyně a k pečení. Vznikl nápad něco si
společně upéct. Dodala jsem suroviny a děti
pracovní sílu. Všichni míchali, hnětli, mačkali,
hnětli a kouleli. Co vlastně? Muffiny a čokoládové
sušenky. Obojí moc chutnalo, muffiny o trochu víc.
Jak vidíte, letošní prvňáci umí nejen číst, psát,
počítat, ale i spoustu dalších užitečných věcí pro
život.
Mgr. Alena Jelínková

Projekt „Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků, zajištění odpovídající konektivity a
bezbariérovosti ZŠMŠ Plesná, p. o.“
A je definitivně hotovo! To jsme si mohli říci
až začátkem června 2020, kdy jsme na účet obce
odeslali prostředky z dotace výše zmíněného
projektu. Dotaci jsme obdrželi v plné výši, bez
krácení. Ale jednoduché to nebylo, vždyť první
úvahy o přípravách projektu probíhaly již v roce

2015, tedy hned v prvním roce, kdy jsem na naši
základní školu nastoupil.
Následovala
přípravná
fáze,
jejímž
výsledkem byla kompletní stavební dokumentace
včetně stavebního rozpočtu, stavební povolení a
rozhodnutí o umístění stavby, tvorba studie
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proveditelnosti a podání žádosti. Pak následovalo
dlouhé čekání, na jehož konci bylo schválení
realizace projektu. A pak nastal mazec – nejprve
posunout původně zamýšlené datum ukončení
realizace projektu, pak zadávání zakázek, nákupy.
Když už jsme vše měli, bylo nutné vše
zadministrovat. A opravdu to nebylo jednoduché,
museli jsme několikrát doplňovat odeslanou
dokumentaci a řadu věcí dovysvětlovat. Nakonec
byla veškerá naše argumentace přijata, u zjištěných
nedostatků bylo konstatováno, že spadají do
kategorie bez sankcí, případně pouze do připomínek.
Je jasné, že úspěšné absolvování této anabáze nebylo
v silách školy, využívali jsme služeb externích
dodavatelů.
Nakonec se tedy vše zdařilo a do školy byly
investovány prostředky v následující struktuře:
Rozpočet projektu 11 854 472 Kč (10 669
024,80 Kč dotace a 1 185 447,20 Kč vlastní podíl)
nevystačil a byl v průběhu realizace navýšen o 500
191,43 Kč – jako další podíl školy. Celkem jsme
tedy realizovali projekt ve výši 12 354 663,43 Kč s
podílem školy ve výši 1 685 638,63 Kč. Pro
upřesnění – celková dotace tvoří 90% uznatelných
nákladů projektu (85% EU – IROP, 5% MMR ČR).
Díky dobrému hospodaření školy v předchozích
letech jsme byli tento podíl schopni pokrýt z
investičního a rezervního fondu školy, tedy bez
dalších nároků na rozpočet města Plesná.

Nicméně i tak role zřizovatele byla velmi
důležitá – poskytl škole návratnou finanční
výpomoc, ze které bylo možno proplácet faktury.
Tato výpomoc byla přesně ve výši dotace, kterou
jsme zřizovateli po připsání na náš účet zaslali.
Důležitou roli v této fázi sehrál především pan
starosta, který dokázal vyjednat úvěr, ze kterého
nám obec tyto prostředky poskytla.
A co jsme tedy z těchto prostředků pořídili?
Stavební část obsahovala kompletní stavební
rekonstrukci pěti učeben (učebny jazyků,
přírodopisu, matematiky, multimediální a dílen),
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výstavbu výtahu, vybudování WC pro vozíčkáře,
hygienických kabinek pro dívky a malého skladu pro
úklid, východ ze školky „v krčku“ přímo na školní
hřiště, úpravu povrchů stěn v krčku a v prostoru
schodů a dolních šaten u tělocvičny.

Část konektivity obsahovala následující: ve
škole byly zcela nově realizovány veškeré datové
rozvody, pořízen server a další zařízení důležitá pro
bezpečný provoz sítě včetně softwaru, učitelská PC
do učeben, vybavení do jazykové učebny – dalších
24 PC a vybavení pro konverzaci mezi žáky
navzájem a s učitelem, veškeré programové
vybavení k dodaným počítačům. Všechny učebny
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byly
vybaveny
novými
dataprojektory
a
interaktivními tabulemi.
Služby – s realizací projektu (administrace,
podání žádostí, vypracování studie proveditelnosti,
výběrová řízení) byla spojena činnost několika
firem. I na tu se z větší části vztahovala dotace.
Nábytek – rekonstruované učebny a další
prostory byly kompletně vybaveny novým nábytkem
a dalším mobiliářem. Učebna přírodopisu byla
vybavena novou sadou měřících přístrojů pro
demonstraci nejrůznějších pokusů a sběr dat, která
při těchto pokusech vznikají.
Nákup dalších náležitostí – např. učebna
přírodopisu byla vybavena novými mikroskopy, byl
proveden nákup bylin, stromů a keřů do školní
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zahrady, pořízeny mobilní stěny a lavičky do
stávajícího altánu, fotoaparát, kamera, stativ,
vizualizér, blue-ray přehrávač, prezentační televizor.
Nyní si lze již jen přát, aby se nejen po dobu
udržitelnosti, která činí 5 let, podařilo vše nové
řádně využít a zvýšila se úroveň vzdělanosti našich
žáků. Pro ty, kteří by se na výsledky projektu chtěli
podívat, plánujeme den otevřených dveří, kde si
budou moci vše na vlastní oči prohlédnout.
Nezmění-li naše plány koronavirová či jiná krize,
měl by se tento den uskutečnit v září.
Těšíme se na viděnou!
Mgr. Václav Polívka, ředitel školy

Zprávy z mateřské školy
Zápis do mateřské školy, aneb v Plesné neberou dvouleté děti?
Letošní zápis do školky ovlivnily rovněž
okolnosti kolem epidemie COVID-19. Ministerstvo
školství vydalo přesné pokyny, kterých jsme se
drželi. Rodiče mohli posílat své žádosti o přijetí
datovými schránkami, poštou nebo emailem. Většina
se přesto rozhodla pro osobní účast a 5. května se
dostavili osobně do mateřské školy, ovšem bez
účasti pro nás nejdůležitějších osob, a to jsou děti.
Velmi nám chyběl první osobní a sociální kontakt.
K zápisu se dostavilo více zájemců než v
minulých letech. Škola má pro tyto případy
nastavena přesná kritéria, podle kterých se děti k
předškolnímu vzdělávání přijímají. Zásadním
kritériem je věk dítěte a plnění povinného
předškolního vzdělávání. Zákon nám pak ukládá
přesné počty dětí ve třídách, které nesmíme
překročit.
Po propočítání všech aspektů jsme se dostali
na počty dětí od září a bohužel jsme nemohli
všechny zájemce uspokojit. Ve všech případech jde
o dvouleté děti, které nám ani zákon neukládá za
povinnost přijmout, ačkoliv bychom rádi. V
minulých letech jsme běžně přijímali dvouleté děti,
protože jsme měli místa. S péčí o ně nám pomáhala
chůva, kterou budeme muset od září převést na jinou
pracovní pozici. Věříme, že rodiče těchto

dvouletých, kteří ještě na nějakou dobu musí vyřešit
svůj problém s hlídáním dětí, které jsme nepřijali, je
k nám budou moci co nejdříve zapsat.
Proč tedy vlastně mateřská škola dvouleté
děti nevzala? Nejprve si řekněme, že jsme vůbec
neměli žádné kritérium, které by říkalo, že dvouleté
děti nepřijmeme. Nejprve jsme vzali všechny
„předškoláky“, pro které je vzdělávání v MŠ
povinné, dále jsme seřadili děti podle věku a
spočítali, kolik jich můžeme vzít. A hranice pro
přijetí nám vyšla, zcela náhodně, tak, že oddělila
děti, kterým k 1. 9. 2020 nebudou 3 roky.
Je tedy kapacita MŠ dostatečná? Na první
pohled ne, ale možná by se hodilo připomenout
některé skutečnosti. Do MŠ si běžně dávají své děti i
rodiče, kteří berou rodičovský příspěvek – ať už na
dítě, které dávají do MŠ, případně na jeho
sourozence, a v čase, kdy je dítě ve školce, jsou
doma. To dříve možné nebylo, nyní však nelze toto
kritérium použít, neboť by bylo diskriminační (nějak
poslední dobou nesnáším toto slovo – pozn. ř. š.).
Dále může být jedno dítě zapsáno i na několik
mateřských škol, všude může být přijato, ale až 1. 9.
bude jasné, kam vlastně nastoupí (tedy na ostatních
školkách vlastně zabírá zbytečně místo, na které by
mohlo být přijato další dítě).
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Další záležitostí, která ovlivňuje možnost
lépe pracovat s nastavením kapacity MŠ je inkluze,
respektive její realizace v podmínkách našich
předpisů. Například – pokud přijmeme dvouleté dítě,
nemůžeme v oddělení navýšit (ani s nutným
souhlasem zřizovatele) počet dětí na 28, což bylo v
dřívější době běžné, pokud v MŠ chyběla místa.
Obdobně se postupuje i v případech, pokud je ve
třídě dítě s podpůrnými opatřeními (ta určují
pedagogicko-psychologické
poradny,
případně
speciálně pedagogická centra). Dalších příkladů
bychom našli více, ale jen při uplatnění těch
uvedených jsme v tomto roce nemohli přijmout
12 dětí…
Jak se vyrovnat s nastalou situací?
Doporučuji sledovat početní stav dětí (informace
podá vedoucí mateřské školy), které ve skutečnosti v
září nastoupily. Na uvolněné místo lze pak přijmout
dalšího zájemce i mimo oficiální zápis do MŠ.
Řešením se zabýváme i se zřizovatelem, kdy
plánujeme rozšíření MŠ, ale to je spojeno s
dostavbou prostor, spoustou povolení, velkou sumou
peněz a hlavně poměrně dlouhou dobou.
Miroslava Gruberová, DiS, vedoucí MŠ
Mgr. Václav Polívka, ředitel školy
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Městská knihovna Plesná

Nové knihy
Lapena Shari
Follett Ken
Bomann Corina
Vondruška Vlastimil
Vondruška Vlastimil
Avitová Clélie
Clark Mary Higgins
Jacobsová Anne
Hausmann Romy
Haran Elizabeth
Smith Wilbur
Peroutková Ivana
Boček Jaroslav

Jeden z nás
Muž s podivnou minulostí
Paní ze Severu: Agnetino
dědictví
Pomsta bílého jednorožce
Právo první noci
Znám tě ze svých snů
Na jedné lodi
Kavárna U Anděla: nová
doba
Milé dítě
Pod karmínovým nebem
Král králů
Valentýnka a veterinární
ordinace
Podivuhodný příběh Viktora
Bambase aneb Škola
optimismu

Bryndza Robert
Bryndza, Robert
Cantor Jillian
Grylls Bear
Grylls Bear
Grylls Bear
Hlavinková Lucie
Keleová Vasilková
Táňa
Morris Heather
Morris Heather
Paris B. A.
Paris B. A.
Picoult Jodi
Poncarová Jana
Třeštíková Radka
Tudor C. J.
Viewegh Michal
Vondruška Vlastimil

Temné hlubiny Fosterové
Chladnokrevně
V jiné době
Hořící andělé
Let duchů
Štvanice
Kdo šije u Podolské
Slib
Cilčina cesta
Tatér z Osvětimi
Za zavřenými dveřmi
Přiveď mě zpátky
Velké maličkosti
Eugenie
Veselí
Kříďák
Převážně zdvořilý Leopold
Duch znojemských katakomb
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Dne 17. července 2020 oslavili

ZLATOU SVATBU

manželé

Libuše Sadovská a Jan Sadovský
Žili spolu šťastně až do smrti, jak se říká v
pohádkách. Ne vždy se to podaří, ale když ano, o to
větší je to důvod k uznání a oslavě. Každé výročí si
to zaslouží, ale to padesáté, známé jako zlatá svatba,
je krásná příležitost pro zopakování manželského
slibu.
Svůj slib si na městském úřadě v Plesné
zopakovali manželé Sadovští a společně s rodinou
zavzpomínali na 17. červenec 1970, kdy si své „ano“
řekli právě na úřadě v Plesné.
Půl století žili ve vzájemné úctě a toleranci.
Jak jinak lze žít po boku jednoho člověka dlouhých
padesát let? Zplodili syny, zasadili strom a postavili
dům, v němž si užívají dalších radostí v podobě
vnoučat. Jistě si splnili nejeden svůj sen a na
společné cestě životem je provázely štěstí i smůla,
radosti i starosti, naděje i zklamání. Ne vždy je totiž

cesta ušlapaná a jistě by i tito „zlatí“ manželé
vzpomněli na mráčky na jinak modré obloze. Ale
bez občasné bouřky by nebylo deště a bez deště
úroda.
Padesát let společného života nemusí být jen
pohádkou, s jistou dávkou tolerance a trpělivosti se
může stát skutečností. Láska je totiž dar, který
dostanete, a tolerance je způsob, jak si jí udržet. A
zlatá svatba je důkazem, že jste s tímto darem
zacházeli správně.
Gratulujeme
k tomuto
krásnému
manželskému jubileu a přejeme hodně zdraví, štěstí
a lásky do dalších společných let. Ať Vás neopouští
aktivita, činorodost, radost ze života a smysl pro
humor!
Měú Plesná a redakce PN
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Z Bohuslavic u Opavy do Plesné
Neuvěřitelných 660 km za 9 dní urazili
manželé Veronika a Kamil Tkačíkovi na kolech.
Vyrazili z Bohuslavic u Opavy sem k nám do
Plesné. Inspirací jim byl závod 1000 mil od
východních hranic Slovenska na západ ČR, který
končí ve Skalné. Navíc covidem zmařená cesta do
Vietnamu rozhodla. Vydali se na dlouhou a fyzicky
náročnou cestu, přesto do Plesné dorazili s úsměvem
na tváři. A jak může vypadat dovolená v době
koronavirové, nám vyprávěla Veronika Tkačíková:
1. den (100 km) Bohuslavice – Opava –
Krnov – Albrechtice – Holčovice – Rejvíz.
Už za Bohuslavicemi jsme nasazovali
pláštěnky a v nejbližším cyklo obchodě jsme
dokupovali návleky na boty a zapomenuté cyklo
potřeby jako například lahev na vodu. Cílem dne
bylo dojet do Jeseníku do kempu. Bohužel pršelo a
jesenické kopce rychle ubíraly sílu. Proto jsme tuto
etapu ukončili dřív. Na Rejvízu jsme našli ubytování
v pensionu Pod paloučkem. Rejvíz byl vylidněný,
jen jedna hospůdka otevřená, tak bylo konečně pivo
a k večeři brambůrky.
2. den (60 km) Rejvíz – Jeseník – Ramzová
– Hanušovice – Dolní Morava
Za Ramzovou do Hanušovic byly krásné
louky plné jarního kvítí. Ubytovali jsme se v
prázdném kempu na Dolní Moravě.
3. den – (75 km) Dolní Morava – Králíky –
Potštejn – Týnec nad Orlicí
Tato cesta byla celkem bez kopců, nejdříve
podél Divoké Orlice a potom podél Orlice, ale
poslední úsek cesty, asi tak 1,5 hodiny v kuse pršelo.
Přespali jsme ve vodáckém kempu přímo ve městě
Týnec nad Orlicí.

4. den (85 km) Týnec nad Orlicí – Hradec
Králové – Jičín – Prachov – Jinonice
Moc pěkná cesta z Týnce do Hradce Králové
podél Orlice po krásně vybudované cyklostezce. Z
Hradce do Jičína jsme jeli přes spousty malých
vesnic a v Jinonicích jsme se ubytovali v kempu u
rybníka. Večer zde probíhal divoký večírek, tak jsme
toho moc nenaspali.
5. den (80 km) Jinonice – hrad Kost –
Bakov nad Jizerou – Bělá pod Bezdězem –
Máchovo jezero
Průjezd Českým Rájem, na dohled Trosky a
pak kolem hradu Kost. K večeru během bouřky
průjezd pod Bezdězem směr kemp u Máchova
jezera.
6. den (45 km) Máchovo jezero – Doksy –
Kokořín - Želízy
Od Máchova jezera směrem na hrad Kokořín
přes Kokořínsko – Máchův kraj a potom dojezd do
kempu Želízy s koupalištěm.
7. den (75 km) Želízy – Štětí – Roudnice
nad Labem – Budyně nad Ohří - Žatec
Po opuštění kempu jsme dojeli uprostřed lesa
k sochám HARFENICE od Václava Levého a odsud
do Štětí. Kvůli opravě mostu jsme jeli přívozem na
druhou stranu Labe a dále jsme pokračovali podél
Labe až do Roudnice nad Labem. Poté průjezd
Roudnicí a směr řeka Ohře. Dojeli jsme do Budyně
nad Ohří a pokračovali Lounským krajem na Žatec.
10 km před Žatcem nás chytl déšť a celý promoklí
jsme se ubytovali v hotelu Had v Žatci.
8. den (60 km) Žatec – přehrada
Nechranice – Kadaň – Klášterec nad Ohří –
Pernštejn – Okounov – Kyselka – Jakubov –
Vojkovice
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Pokračovali jsme podél Ohře až do Vojkovic.
Terén byl značně kopcovitý. Prohlédli jsme si krásná
města Žatec, Kadaň a Klášterec nad Ohří, vystoupali
prudký kopec do Okounova a objevili vesničku
Kyselku. Výhledy podél Ohře byly nádherné. Ve
Vojkovicích jsme se ubytovali ve vodáckém kempu.
9. den (80 km) Vojkovice – Radošov –
Stráně – Karlovy Vary – Svatošské skály – Loket
– Dasnice – Chlum Svaté Maří – Kaceřov – Nový
kostel - Plesná
Devátý den jsme dorazili v 17.00 hodin do
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Plesné, kde nás čekalo u našich příbuzných krásné
přivítání. Kola celou cestu vydržela bez větší
opravy, nekonal se žádný úraz ani pád. Po oddechu v
Plesné jsme jeli domů do Bohuslavic vlakem. Bylo
to fyzicky velmi náročné, ale po psychické stránce
oddechové, jednoduše řečeno krásné. Stálo to za to!
Takže pokud se situace ve světě nezmění a
nebudeme moci volně cestovat, tak možná za rok
podnikneme cestu do Plesné, tentokrát jihem
Moravy a ČR.
Veronika Tkačíková
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O Plesné v Krajských listech
Dětský domov v Plesné ožil návštěvou
Járy ze Superstar
O večer plný upřímnosti, motivace a zpěvu
se dětem v Dětském domově Plesná postaral mladík
Jára Olah, zpěvák poslední řady SuperStar. Kromě
hudebního vystoupení povyprávěl svůj životní
příběh. Sdílel, co se mu v životě podařilo, co méně,
proč se přihlásil do soutěže SuperStar, jaké jsou jeho
sny a plány do života. Doprovod mu dělala jeho
malá dcera. Setkání zorganizoval Pavel Kuncl,
koordinátor projektu Začni správně společnosti
yourchance, který má na starosti Karlovarský kraj.
Járovi je 28 let a pochází z Chodova u
Karlových Varů. Letos se úspěšně účastnil pěvecké
soutěže SuperStar. Až do finálové dvacítky se mu
však dveře neotevřely. Je bývalým fotbalistou klubu
Baník Sokolov. Dlouhá léta žil v Anglii, kde začal
boxovat a po návratu se postupně přeorientoval na
MMA (Mixed Martial Atrs). Současně pracuje
v Barber Shopu v Sokolově, nadále se věnuje zpěvu
a chystá se nahrát svoje první CD. „Děkuji všem,
kteří tu dnes byli. Bylo pro mě skvělé zjistit, že i děti
v dětském domově jsou šťastné, zdravé, mají své sny
a obrovskou chuť do života,“ řekl o setkání Jára.
Mlaďoška Nella hodnotila setkání s Járou
vesele: „Jsem moc ráda, že Pavel domluvil návštěvu
a večer s Járou u nás v domově. Vážím si toho, že tu
byl. Udělal nám tu všem radost a pořádně jsme si to
užili. Měli jsme možnost se s ním pobavit a poznat

ho. Dal mi jednu obrovskou radu do života: nikdy
neposlouchat jiné, dělat, co tě baví, věřit si a jít si za
tím, protože jen tak toho dosáhneš. Járo, děkuji,
snad se ještě potkáme!“
Dětský domov Plesná se nachází v bývalém
okrese Cheb na hranici SRN. Najdete zde rodinné
skupiny. Vedle každodenních činností spojených
s chodem domácnosti a s přípravou na vyučování se
domov věnuje kvalitnímu využívání volného času.
Děti navštěvují kroužky při základních školách,
oddíl kopané, hasičský kroužek a ZUŠ. V domově
najdete krásnou zahradu. Všichni se společně snaží
vytvářet si pěkné prostředí domova.
„Byl to moc příjemný a uvolněný podvečer.
Svým osobitým stylem mluvil Jára o svém příběhu.
Zmínil se o podceňování a o tom, jak se vždy snaží
postavit čelem věcem, které si vysnil, a i přes
nepřízeň okolí se mu daří cílů dosahovat. Jak pro
mě, tak pro děti to bylo inspirativní setkání
s člověkem, který jen nemluví, ale opravdu koná,“
popisuje setkání koordinátor Pavel.
Krajské listy - červenec 2020

PRÁCE MINIBAGREM
Tomáš Heneš
Tel: 777 594 435
Email: bagrlevne@email.cz
www.bagrlevne.cz

Preventivní článek PČR
Letní měsíce byly plné preventivních akcí
Léto je pomalu u konce a s ním i čas letních
prázdnin a dovolených. Policisté Karlovarského
kraje však během letních měsíců nezaháleli a
účastnili se několika preventivních akcí. Jednalo se
o různé akce preventivního charakteru, které se
týkaly například ochrany majetku, bezpečné jízdy na
kole či ochrany zdraví a majetku u vody.
Před zahájením letní sezóny policisté
navštívili několik obchodních domů v Karlovarském
kraji, kde upozorňovali návštěvníky na nutnost
řádného zabezpečení majetku nejen před dovolenou.
Návštěvníci si zde mimo jiné mohli vyzkoušet i
několik typů nejmodernějšího zabezpečení majetku.
Policisté během letních měsíců realizovali
také několika preventivních akcí na cyklostezkách
v celém Karlovarském kraji. Cyklisté se s nimi
mohli setkat například v Tašovicích, v Chebu či na
cyklotrase mezi obcemi Přebuz a Jelení. Preventisté
kraje společně s hlídkami dopravní policie, zástupci

Besipu či Týmu silniční bezpečnosti upozorňovali
cyklisty na možná rizika. V případě drobných
pochybení, se kterými se policisté setkali, cyklisty
na jejich nedostatky prozatím jen upozornili. Pro
cyklisty mohla být zastávka u preventivního stánku
velmi příjemnou chvilkou, neboť zde mohli získat i
zajímavé předměty, jako např. cyklistickou
lékárničku, červenou blikající odrazku na kolo,
cyklomapy a jiné reflexní materiály.
Policejní preventisty mohli potkat také
návštěvníci autokempů a koupališť při preventivní
akci nazvané „Bezpečně u vody“. Tato akce byla
zaměřená zejména na bezpečné chování u vodních
ploch a jak postupovat při zajištění majetku právě
při návštěvě koupališť a kempů. Policisté navštívili
během léta několik koupališť například v Ostrově,
Nové Roli a v Sokolově. Policisté se však nezaměřili
jen na koupaliště, ale navštívili i kempy v celém
Karlovarském
kraji
jako
například
v
Radošově, Lokti, v obci Teplá či na vodní nádrži
Jesenice. I zde policisté návštěvníkům koupališť a
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kempů rozdávali letáčky s preventivními radami a
drobné upomínkové předměty, jako je voděodolné
pouzdro na mobilní telefon, frisbee, praktické balení
náplastí či reflexní klíčenky a pásky.

str. 10

Na závěr léta bychom vám všem chtěli
popřát klidný vstup do nového školního roku.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje

ČOJČ
Textory
V týdnu od 8. do 14. 8. 2020 proběhl v
Plesné česko-německý divadelní projekt Textory jedna z dalších kulturních aktivit „čojč“, divadelní
sítě Čech a Bavorska.
Po celý týden se skupina mladých
divadelníků zabývala tématem textilu. Zkoumala a
zjišťovala historii zdejších textilních továren, dělala
rozhovory s bývalými zaměstnanci Tosty Plesná.
Účastníci projektu čerpali také z historických
pramenů, z kronik ze 30. a 80. let 20. století. Velkou
inspirací byly také opuštěné textilní továrny a různá
místa v Plesné.
Projekt byl finančně zaštítěn Českoněmeckým fondem budoucnosti a EÚS INTERREG
V a Euregio Egrensis. Velké díky za bezvadnou
podporu patří vedení města Plesná, kulturnímu
středisku a technickým službám.
Zde jsou některé autentické dojmy v podobě
textů od účastníků projektu Textory:

Skupina přemýšlela o konkurenceschopnosti
textilní produkce v souvislosti s nadprodukcí a
levnou pracovní silou z Asie. Dále také divadelníci
diskutovali o udržitelné módě, ekologické zátěži při
barvení látek.

Výsledky svého bádání přetavila skupina do
divadelních scén. Ty pak předvedla ve svém
putovním představení po Plesné ve čtvrtek 13. 8.

Anička a Emely:
Wie kann man Verlassenheit greifbar machen?
Jak můžeme opuštěnost srozumitelně popsat?
Ist die Verlassenheit in den Fabriken?
- Továrny jsou plné příběhů a vzpomínek.
Ist die Verlassenheit in Menschen? In uns? In
Plesná?
- Psi v Plesné ještě štěkají.
Jára a Luisa:
Sicherheit
in oblečení,
Glück
In skříň,
Freude
V tričko,
Familie
v obchod,
Kachen
In zahraničí,
Angst
V dovoz,
Wut
v len,
Traurig ...
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BLAHOPŘEJEME

V měsíci květnu, červnu a červenci 2020 oslavili významné životní výročí
tito občané:
Bílek Zdeněk
Šibalová Jana
Kotvová Anna
Němcová Floriana
Kvasničková Drahomíra
Scherbaumová Marie
Groll Milan
Mladěnková Hana
Mozik František
Dingová Ivana
Kukačková Vilma
Mokrá Marie
Kapusnica Jozef
Šmídová Věra
Rybová Růžena
Korelus František
Kubešová Marie
Kropáčková Věra
Hošťálková Anna
Salva Pavel
Michálková Marta
Fúričková Marie
Slavík Jaroslav
Koňariková Marie
Gunár Gustav
Lysová Anna
Dingová Helga
Glaserová Vlasta
Banut Jan
Duchková Jaroslava
Lipovská Klára
Ryba Jiří
Doležal Eduard
Kuželková Jana
Špryňar Václav
Nedvěd Ladislav
Štěpán Milan
Gavorník Jozef
Neuschl Miroslav
Tonar Stanislav
Hottmarová Marie
Bláha Augustin
Vošmiková Marie
Banutová Jana
Šibalová Anna
Dinga Ondřej
Peltrámová Jaroslava
Salvová Mária
Kuželka Karel
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
Brabcová Anna
(redakce a SPOZ)
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