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Recept na Pučálku:

Všichni jistě vědí, že Velikonoce jsou svátky
jara, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsou to
tzv. pohyblivé svátky, jejich datum se mění
v závislosti
na
datu
prvního úplňku po jarní
rovnodennosti a výpočet to není úplně jednoduchý.
Rozpětí může být více než jeden měsíc, tj. od 22.
března do 25. dubna. Letošní Velký pátek připadá na
2. dubna a Velikonoční pondělí tedy na 5. dubna.
Ale co možná nevíme je to, že od Popeleční
středy do Velikonoc je celkem šest postních nedělí a
pro každou z nich si lidé vymysleli nějaké jméno.
V různých krajích se ale tato jména lišila.
První postní neděle se jmenovala Pučálka –
podle názvu jídla z napučeného hrachu, který
chutnal dětem. Někde se ale jmenovala Liščí.
Maminky napekly v noci perníky a v zahradě je
rozvěsily na stromy. Ráno řekly dětem, že je tam pro
ně nechala liška.
Druhé neděli se říkalo Pražná – podle jídla
z praženého obilí – a třetí neděle se jmenovala
Kýchavná. Říkalo se, že když člověk o této neděli
třikrát kýchne, bude celý rok zdráv.
Čtvrtá neděle byla Družebná – lidé se
scházeli, bavili se, zkrátka družili se, a pátá byla
Smrtná. Tu již známe z pohádek a starých filmů.
Lidé vynášeli ze své vesnice zimu – smrtku.
V některých krajích se jí říkalo Morana nebo
Mořena. Byla to panna ze slámy, oblečená do bílé
košile, s věncem vyfouklých vajec kolem krku. Lidé
ji nesli na dřevěné tyči k potoku či k řece, kde ji
hodili do proudu – aby od nich odplavalo všechno
špatné – zima, hlad i smrt.
Poslední, šestá neděle, byla neděle Květná.
Věřící lidé nosí do kostela větvičky jívy, kterým se
říká kočičky. V kostele jim je kněz posvětí – pokropí
je svěcenou vodou. V minulosti dával hospodář
větvičku kočiček za trám domu a druhou zapichoval
do rohu pole. Věřil, že tím budou dům i úroda
chráněny od všeho zlého. Lidé si dodnes trhají
kočičky jen tak do vázy.

Suroviny
100 g suchého hrachu (celého, neloupaného)
sůl, pepř, případně cukr krupice – od všeho podle
chuti
2 vrchovaté lžíce másla
Postup
Hrách dva nebo tři dny předem přeberte,
propláchněte, zalijte vodou alespoň tři centimetry
nad hrách a nechte 24 hodin stát namočený v
zavařovací sklenici (pokud máte v kuchyni příliš
teplo, umístěte hrách do chladnější místnosti nebo na
okno).
Druhý den z hrachu slijte zbývající vodu a
rychle hrách propláchněte čerstvou vodou. Opět
slijte a vraťte do sklenice. Sklenici utěsněte
přilnavou potravinářskou fólií, udělejte do ní několik
dírek špičkou nože, aby hrášek mohl dýchat, ale
zbytečně se nevysušoval, a nechte jej stát na stejném
místě, co prve.
Třetí den jsou již na hrášku viditelné půl až
centimetr dlouhé klíčky. Buď zopakujte totéž, co
druhý den, nebo už můžete opéct pučálku:
V pánvi rozehřejte máslo. Jakmile zpění,
vsypte naklíčený hrách, osolte špetkou soli, opepřete
čerstvě mletým černým pepřem a opékejte na silném
plameni tři až pět minut, dokud hrách neztratí svou
měkkou syrovost a šťavnatost. Obsahem pánve
zbytečně nepromíchávejte, stačí občasné protřesení,
jinak se uvolní slupky. Hrášek opékáním postupně
změkne a jakoby zesládne. Neváhejte v průběhu
pražení kdykoli ochutnávat. Hotový hrášek je lehce
křupavý.
Před podáváním osolte nebo ochuťte cukrem,
obojí je dobré. V případě sladké varianty můžete
přidat také sušené rozinky. Na konci zimy byste
těžko
hledali
smysluplnější,
levnější a výživnější
zeleninu.
Doris Bigasová
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Zápis do 1. třídy základní školy
v ZŠMŠ Plesná, p. o., pro školní rok
2021/2022

Situace se neustále vyvíjí, na základě
posledních informací bude vypadat zápis takto:
Termín: úterý 15. 4. 2021 a úterý 22. 4.
2021 vždy od 14.00 do 16.00 hodin
Zápis bude probíhat i s možností distančního
průběhu. Bližší informace v dokumentu Organizace
zápisu - koronavirus 2021.
Zvýhodňující kritéria - kritéria, podle
kterých
budou k povinné
školní
docházce
přednostně přijímány děti v případě, že budou
překročeny možnosti školy (uplatnění těchto kritérií
nicméně nepředpokládáme, vzhledem k počtu
předškoláků v MŠ zřejmě přijmeme všechny děti,
které rodiče řádně přihlásí):
1. spádovost dítěte (budou přednostně přijaty
děti, které mají trvalý pobyt v katastrálním
území města Plesná)
2. děti, které nemají trvalý pobyt v katastru
města Plesná (tzv. nespádové) budou
přijímány po přijetí spádových dětí jen do
výše kapacity školy
3. pokud počet nespádových dětí překročí
kapacitu školy, budou přednostně (a v pořadí
těchto kritérií) přijímány děti:
a) které již mají sourozence v ZŠMŠ Plesná,
p. o.
b) které dochází do MŠ při ZŠMŠ Plesná,
p. o.
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c) v ostatních případech losem
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání
(pouze pokud podání neproběhne do 22. 4. 2021,
budou upřednostněni ti, kteří podali přihlášku do 22.
4. 2021) ani pořadí podané žádosti.
K zápisu se mohou přihlásit
prostřednictvím svých rodičů děti,
které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku
šesti let (v určitých případech zákon
připouští i nástup dítěte mladšího
šesti let).
S sebou si rodiče (u zápisu
stačí přítomnost jednoho rodiče nebo
osoby odpovědné za výchovu)
vezmou svůj občanský průkaz a
rodný list dítěte, vyplněný dotazník.
Rozhodnutí,
kterým
se
vyhovuje žádosti o přijetí ke
vzdělávání v ZŠ, bude oznámeno
zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem
s výsledkem
řízení
u každého
uchazeče. Seznam bude zveřejněn na vstupních
dveřích budovy školy (Školní 254), a to alespoň po
dobu 15 dnů. Dále bude tento seznam zveřejněn i
s možností dálkového přístupu – na webu školy
(zsplesna.cz) po dobu nejméně 30 dnů.

Organizace zápisu do 1. třídy ZŠ
V případě, že nebude povolen klasický
průběh zápisu s přítomností zapisovaných dětí, bude
možné zapsat děti i “dálkově” - korespondenčně,
datovou schránkou, dalšími způsoby elektronické
komunikace.
Vážení zákonní zástupci a osoby odpovědné
za výchovu (dále jen "cizí osoby")! Zápis proběhne
v termínech 15. 4. 2021 a 22. 4. 2021
Formy zápisu:
1) Osobní podání
- v budově ZŠMŠ Plesná, p. o., 15. 4. a 22. 4. 2021
vždy od 14:00 do 16:00)
Děti k zápisu nevoďte, přijďte pouze Vy
(pouze jeden zákonný zástupce) a přineste si s sebou
Váš občanský průkaz a rodný list dítěte, které budete
zapisovat. Pokud budete žádat o odklad, přineste též:
 doporučení ze ŠPZ (PPP nebo SPC)
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doporučující stanovisko odborného
(nebo klinického psychologa).
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lékaře

Vzhledem k epidemiologické situaci je
nutné, abyste při pobytu v budově školy měli
překrytá ústa a nos (v danou dobu předepsaný typ
respirátoru apod.). Z hlediska organizace:
1. V budově školy budou vždy nejvýše 3 cizí
osoby (dvě ve třídě, kde bude na oddělených
místech probíhat vyplnění přihlášky,
případně žádosti o odklad, a jedna osoba
čekající na chodbě v 1. NP).
2. Kdo bude hotov, neprodleně opustí budovu,
do třídy vstupuje osoba čekající na chodbě
a na chodbu se připraví osoba čekající
před školou.
3. Každá cizí osoba bude při vstupu do budovy
vybavena jednorázovými rukavicemi (budou
k dispozici), které po celou dobu přítomnosti
v budově nesundá.
4. S vyplněním přihlášek Vám pomohou
vybraní zaměstnanci školy.
2) Do datové schránky školy
ID datové schránky naší školy je jkumgjd
(odesláno musí být přímo z datové schránky
zákonného zástupce nebo osoby odpovědné za
výchovu). Datum odeslání zprávy musí být
nejpozději 22. 4. 2021.
Zašlete:
 Sken rodného listu přihlašovaného dítěte
 Vyplněnou žádost o přijetí
 Další doporučené doklady pro usnadnění a
zrychlení administrativy přijatých dětí
(pokud nezašlete, můžete vyplnit a podepsat
v ZŠ):
 Vyplněný souhlas se zpracováním osobních
údajů (fotografie z akcí apod.)
 Vyplněný dotazník pro rodiče žáka
3) E-mailem s elektronickým podpisem
E-mail musí obsahovat uznávaný elektronický
podpis zákonného zástupce, nelze jen poslat prostý
e-mail, případně musí být elektronicky podepsán
každý zaslaný dokument (příloha).
Zašlete:
 Sken rodného listu přihlašovaného dítěte,
 Vyplněnou žádost o přijetí
 Další doporučené doklady pro usnadnění a
zrychlení administrativy přijatých dětí
(pokud nezašlete, můžete vyplnit a podepsat
v ZŠ):
 Souhlas se zpracováním osobních údajů
(fotografie z akcí apod.)
 Přihlášku ke stravování
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4) Poštou
- přičemž rozhodující je datum podání na
poštu. Na adresu Základní škola a mateřská škola
Plesná, Školní 254, 351 35 Plesná zašlete:
 Kopii rodného listu přihlašovaného dítěte
 Vyplněnou žádost o přijetí
 Další doporučené doklady pro usnadnění a
zrychlení administrativy přijatých dětí
(pokud nezašlete, můžete vyplnit a podepsat
v ZŠ):
 Souhlas se zpracováním osobních údajů
(fotografie z akcí apod.)
 Přihlášku ke stravování
Jednotlivé požadované nebo doporučené
doklady (samozřejmě ne rodný list) budou k
dispozici na webu školy (www.zsplesna.cz) nejdéle
od konce března 2021.
Mgr. Václav Polívka, ředitel školy

INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant - všechny barvy,
Green Shell - typu Araukana a
Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16- 20 týdnů, 185 -229,- Kč/ ks.
Plesná Náměstí Svobody
11. 4. 2021 a 9. 5. 2021 od 14.00 hodin.
Info: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.
601576270, 728605840
www.drubezcervenyhradek.cz

Prodám kvalitní ručně dělané seno.
Telefon: M. Slanovodský 722 024 503
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Městská knihovna Plesná
Městská knihovna Plesná je do odvolání
uzavřena, ale „výdejní okénko“ stále
funguje.
Výdejní okénko funguje bezkontaktně a
pouze po telefonické domluvě. O podrobnostech o
čase a způsobu předání knih vás budeme informovat
při zavolání. Seniorům nabízíme dovoz knih až do
místa bydliště.
Tel: 354 596 504, mobil: 777 534 883

Nové knihy:
Lucie Konečná
Ben Hubbard
Delia Owensová
Richard Dostál

Dar osudu
Houpačky
Jak se žilo v dávných
dobách
Kde zpívají raci
Královi rytíři

Michal Vaněček
Marek Eben
Kateřina Šardická
Natasha Lesterová
Petr Kostka
Vlastimil Vondruška
Leila Meachamová
Hana Marie
Körnerová
Kristin Harmel
Marie Lacrosse
Kerry Lonsdaleová
Louise Pennyová
Alena Jakoubková

Mlýn
Myšlenky za volantem
Noci běsů
Pařížská švadlena
Proč se říká…? Bojovat s
větrnými mlýny… a další
oblíbená úsloví
Spiknutí oběšenců - Hříšní
lidé Království českého
Vážka
Ve stínu erbu
Vinařova žena
Vinařství 2: Nový začátek
Všechny vlny oceánu
Vysoký účet - Případy
inspektora Gamache 12
Zdání a manžel vždycky
klamou

Jak dětem říci o rozvodu
Rozvod rodičů je pro děti náročný. Jak moc
je ale poznamená, záleží také na tom, jak k tomu
rodiče přistoupí. Důležité je mít na paměti, že
situace okolo rozvodu je náročná i pro rodiče
samotné. Ve hře je spousta emocí a často i
nedořešených otázek. Rodiče se proto někdy
vyhýbají tomu, aby si s dětmi na toto téma
promluvili, bojí se, jak budou reagovat a zda jim to
neublíží. Nutno dodat, že děti jsou velmi vnímavé a
existuje poměrně velká šance, že už delší dobu
pozorují, že se doma mezi maminkou a tatínkem
něco děje, něco není v pořádku. Protože žádné bližší
informace nemají, dostává se ke slovu jejich fantazie
– přemýšlí, co se to vlastně děje a jestli za to třeba
nemohou ony. V případě, že jste se s partnerem na
rozvodu dohodli, nemá cenu rozhovor s dětmi
odkládat. Jednak proto, že mohou být současnou
situací velmi zmatené, ale také proto, že odkládáním
se zvyšuje riziko, že o rozvodu poví dítěti někdo
jiný. Ať už cíleně nebo náhodou.
Jak takový rozhovor načasovat? Rozhodně
se nedoporučuje na dítě všechno vychrlit v návalu
prvotních emocí. Nejprve si rozvod zpracujte vy
sami. Je možné, že jste kvůli tomu smutní nebo
naštvaní a že chcete tyto emoce s někým sdílet. To je
v pořádku. Obraťte se na přátele nebo příbuzné.
Nikoli na dítě. Stejně tak není vhodné stavět dítě do
situace, kdy by mělo rozhodovat za vás. „Co myslíš,

měli bychom to s tatínkem ukončit?“ Opět – své
pochybnosti a nejistoty v tomto případě proberte
spíše s dobrým kamarádem, příbuzným nebo
psychologem, nikoli s dítětem. Nedoporučuje se
rozhovor o rozvodu začínat před spaním nebo těsně
před odchodem do školy.
Ve dvou nebo každý zvlášť? Toť otázka.
Pokud to jde, zkuste být u rozhovoru oba. Domluvte
se, co a jak dítěti chcete říct. Není potřeba zacházet
úplně do všech detailů, ale doporučujeme říct dítěti
pravdu. Dejte mu čas, aby všechno vstřebalo a určitě
se připravte na případně otázky. Je možné, že jich
bude spousta. Neslibujte nesplnitelné, jen abyste dítě
uchlácholili, protože dítě si tyto sliby bude
pamatovat. V případě, že si neumíte představit, že by
společný rozhovor proběhl bez hádek, měl by s
dítětem promluvit ten, který je schopen celou situaci
vysvětlit v klidu. Vyhněte se jakékoli citové
manipulaci s dítětem nebo ponižování a očerňování
druhého partnera, který u rozhovoru není přítomen.
Reakce dětí bývají různé a liší se v
závislosti na věku. Menší děti si rozvod často
vyčítají a obviňují samy sebe. Je velmi důležité,
abyste jim zdůraznili, že nic z toho není jejich vina a
že je oba máte stále rádi. Na tom, že jste jeho rodiči,
se nic nemění. Starší děti pak mají tendenci hledat
viníka v jednom z rodičů. Některé děti budou plakat,
jiné se budou vztekat. Možná vás váš potomek
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překvapí pozitivní reakcí a odpovědí, že to bude
lepší, protože slyší, že se pořád hádáte. Může se ale
taky stát, že si dítě po rozhovoru odejde prostě hrát,
jako by se nic nestalo. Nebojte se ho zeptat, zda
pochopilo, co to všechno vlastně znamená nebo o
čem teď přemýšlí.
Na závěr si pojďme shrnout to
nejdůležitější. Jak dítěti rozvod oznámíte, bude mít
vliv na to, jak moc ho celá situace poznamená.
Zlatým pravidlem je, abyste se snažili být během
rozhovoru klidní a vyhnuli se křiku a hádkám. Ty
jsou bohužel v tomto napjatém období časté. Rozvod
je samozřejmě náročný i pro vás a máte-li být před
dítětem v klidu, je potřeba, abyste mysleli i na sebe.
Nebuďte na to sami – proberte situaci s přáteli,
promluvte třeba s těmi, kteří si už podobnou situací
prošli. Využít můžete i speciální rodičovské linky
nebo se poradit s psychologem.

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Preventivní článek PČR
Duben = měsíc bezpečnosti
Duben je považován za měsíc bezpečnosti na
našich silnicích. S příchodem jara vyráží do
silničního provozu i cyklisté, motocyklisté a
koloběžkáři, kteří během zimních měsíců nechávali
své dvoukolé "miláčky" odpočívat.
Motocyklisté by si měli uvědomit, že patří k
nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu.
Případný střet s vozidlem nebo pevnou překážkou
končí ve valné většině těžkými zraněními nebo
dokonce smrtí. Proto motocyklisté zbytečně
neriskujte a nepředjíždějte v nepřehledných místech,
v zatáčkách apod., neboť je to nebezpečný a
zbytečný hazard.
Po zimě se určitě mnozí z nás těší i na první
výlet na kole, proto si připomeneme několik rad a
doporučení pro cyklisty:
 Před jízdou nezapomeňte utáhnout matice a
šrouby u kola.
 Zkontrolujte stav pneumatik a jejich
nahuštění, stav a funkčnost brzd, osvětlení,
správné napnutí a promazání řetězu a také
jeho krytu.
 Nezapomeňte ani na nářadí, náhradní díly,
případně hustilku.
 Vidět a být viděn je velice důležité, proto
kromě světel, byste měli používat pestré
oblečení s reflexními prvky.
 Vždy používejte ochranou přilbu.
 Respektujte zákaz požívání alkoholu. I
cyklista je účastníkem silničního provozu.



Pamatujte, že blatníky chrání cyklistův
obličej i oblečení.

S krásným jarním počasím dochází i ke
zvýšenému pohybu chodců, a to nejen ve městech,
ale i v turisticky zajímavých oblastech. Každý
chodec je účastníkem silničního provozu. Jako
chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho
pravé straně, nebo můžete chodit po vyznačené
stezce pro chodce. Kde není chodník ani stezka pro
chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce
však dva chodci vedle sebe. Dbejte na Vaši
zvýšenou viditelnost. Při snížené viditelnosti noste
raději oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět.
V šeru a ve tmě opatřete svoje oblečení reflexními
prvky a doplňky, které ve světlech projíždějících
vozidel výrazně září. Při přecházení přes vozovku
využívejte pokud možno vyznačené přechody pro
chodce. Pokud se v místě přechod nenachází,
vozovku přecházejte vždy na přehledném místě.
Na silnice se také vydávají i řidiči, kteří v
zimě s vozidly tolik nevyjíždějí a po zimní přestávce
si musí znovu zvykat na provoz a složitější dopravní
situace. Všem účastníkům silničního provozu
doporučujeme, aby co nejvíce dbali opatrnosti při
svých cestách a chovali se k sobě ohleduplně.
Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů.
por. Bc. Zuzana Týřová
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje
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Léta s letáky končí
NECHTE SE INFORMOVAT O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY E-MAILEM NEBO SMS
Je to snadné.
 Krok 1 Zaregistrujte se na webové stránce:
www.cezdistribuce.cz/sluzba
 Krok 2 Vyplňte:  EAN kód (18místný číselný
kód najdete na vyúčtování za elektřinu)  Datum
narození zákazníka / IČO  E-mail pro potvrzení
nastavení služby
 Krok 3 Registrovat můžete až 3 e-maily a
1 telefonní číslo pro SMS. Informace o
odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale i

ostatním členům
nájemníkům.

rodiny

nebo

například

A máte HOTOVO! O plánovaných
odstávkách elektřiny budete informováni zdarma,
minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

Střípky z historie
V předloňském roce přišel Martin Polívka se
zajímavým nápadem a každý měsíc přispíval do
našich novin článkem z historie Plesné. Opisoval
starou kroniku města Plesná z let 1945 – 1951.
Kronika je naskenovaná a volně k nahlédnutí na
stránkách www.portafontium.eu. Začátkem roku
2020 přišly bohužel mnohem důležitější povinnosti a
Martinovi již nezbýval čas tuto kroniku přepisovat.
Ale protože na tyto články byly vesměs kladné
ohlasy a situace s pandemií se stále nemění,
rozhodla jsem se vzít tuto činnost do vlastních rukou
a v přepisování pokračovat sama.
V lednovém čísle 2020 jste se dočetli o
Sokolu a divadelním spolku Hraničář a pak již
kronika končí pouze statistickými údaji:
Počet zemřelých v Plesné a ve Šnekách
v roce 1945 … 26 v Plesné … 12 ve Šnekách
v roce 1946 … 13 v Plesné … 9 ve Šnekách
v roce 1947 … 9 v Plesné … 1 ve Šnekách
v roce 1948 … 9 v Plesné … 6 ve Šnekách
v roce 1949 … 9 v Plesné … 3 ve Šnekách
v roce 1950 … 3 v Plesné
v roce 1951 … 3 v Plesné
V roce 1950 bylo vzato církvi vedení matrik a
nadále spravováno státními úřady
Množství uzavřených sňatků v Plesné a ve Šnekách
v roce 1945 … 4 v Plesné … 3 ve Šnekách
v roce 1946 … 7 v Plesné … 5 ve Šnekách
v roce 1947 … 25 v Plesné … 14 ve Šnekách
v roce 1948 … 19 v Plesné … 6 ve Šnekách
v roce 1949 … 11 v Plesné … 8 ve Šnekách
v roce 1950 … 26 v Plesné
v roce 1951 … 25 v Plesné
Počet dětí narozených v Plesné a ve Šnekách
v roce 1945 … 65 v Plesné … 26 ve Šnekách

v roce 1946 … 23 v Plesné … 12 ve Šnekách
v roce 1947 … 30 v Plesné … 18 ve Šnekách
v roce 1948 … 21 v Plesné … 12 ve Šnekách
v roce 1949 … 11 v Plesné … 6 ve Šnekách
v roce 1950 … 13 v Plesné
v roce 1951 … 17 v Plesné

Rok 1952 – 1953
Zapsal Jiří Matlas
Jak plní průmysl v Plesné třetí
rok Gottwaldovy pětiletky.
Textilní továrna Tosta, národní podnik, přes
značný nedostatek pracovních sil plní s úspěchem
třetí rok Gottwaldovy pětiletky. Procentní plnění 3.
roku pětiletky v jednotlivých odvětvích výroby:
Přádelna splnila na 89,1 procent. Stávkárna 97
procent, barevna na 97,5 procenta. Konfekce plní
plán nejčestněji, a to na 102 procenta. Konfekce plní
tento plán nadšenou údernickou prací skoro u všech
pracovníků v tomto odvětví továrny Tosta.
Budování socialismu na vesnici.
Začátkem roku 1952 bylo v Plesné zřízeno
středisko Státní traktorové stanice, vděčný a vítaný
pomocník zdejšímu Jednotnému zemědělskému
družstvu. Toto středisko řídí brigadýr soudruh
Jaroslav Flaksa, který mimo vysilující práce v tomto
středisku ještě obětavě pracuje jako předseda
divadelního spolku „Hraničář“. Kanceláře střediska
jsou umístěny v bývalé budově Místního národního
výboru a strojový park naproti bývalému skladišti
Kovomatu. Občanům v Plesné již dávno nepřipadá
zvláštním ranní výjezd mnoha traktorů.
Z naskenovaného originálu přepsala Doris Bigasová
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Nový ceník za likvidaci komunálního odpadu - rok 2021
(ceny zůstávají stejné jako v roce 2019, 2020)

NÁDOBA

FREKVENCE ODVOZU

ROČNÍ PLATBA

POLOLETNÍ PLATBA

80 l

1 x týdně
1 x 14 dní*
kombinovaný*
1 x týdně
1 x 14 dní*
kombinovaný*
1 x týdně
1 x 14 dní*
kombinovaný*
1 x týdně
1 x 14 dní*

2 126,- Kč
1 366,- Kč
1 746,- Kč
3 164,- Kč
2 024,- Kč
2 594,- Kč
6 200,- Kč
3 984,- Kč
5 092,- Kč
21 710,- Kč
11 336,- Kč

1 063,- Kč
683,- Kč
873,- Kč
1 582,- Kč
1 012,- Kč
1 297,- Kč
3 100,- Kč
1 992,- Kč
2 546,- Kč
10 855,- Kč
5 668,- Kč

120 l

240 l

1 100 l

* kombinovaný odvoz od 1. 5. do 31. 10. – odvoz 1 x za14 dní
* odvoz 1 x za 14 dní každý sudý týden
Platební údaje Města Plesná: účet č. 160 120 634/0600 vedený u Moneta Money Bank, variabilní symboly - viz
níže - uvedeny k jednotlivým platbám nebo v hotovosti do pokladny Města Plesná.

******
ODVOZ TKO:
Variabilní symbol TKO: 3722000 + číslo domu
půlročně – nejpozději do 31. 3. a do 30. 9.
příslušného roku
ročně – nejpozději do 31. 3. příslušného roku
Platný ceník na příslušný rok je vyvěšen na
internetových stránkách města Plesná:
https://www.mestoplesna.cz/mesto/sberny-dvur/?ftresult_menu=sběrný+dvůr
Odvozy zajišťuje firma Marius Pedersen a.s.,
Chocovice 20 / Skalná 351 34
Reklamace: Julie Miller: tel. 354 438 916,
mobil 724 154 907
email: Julie.Miller@mariuspedersen.cz

Variabilní symbol svoz BIO popelnice: 3726+číslo
domu, splatnost nejpozději do 31. března
příslušného roku.
OSTATNÍ PLATBY:
poplatek za psa VS 1341000+číslo psa (každý rok
stejné)
pronájem pozemku SS 61712131, VS č. pozemku
před lomítkem
pronájem hrobového místa VS 3632+číslo hrobu
splatnost nejpozději do 31. března příslušného roku
odvoz odpadu VS 3723+čp
splatnost nejpozději do 31. 3. příslušného roku
UPOZORNĚNÍ:

Vedoucí: Ing. Vít Sloup ml., obchodní zástupce
mobil: 724 372 854
email: Vit.Sloup2@mariuspedersen.cz

Od ledna 2020 je možné zdarma odevzdávat použité
rostlinné oleje a tuky ve sběrném dvoře města
Plesná. Použité rostlinné oleje a tuky je třeba
odkládat v uzavíratelných obalech.

BIO POPELNICE

Sběrný dvůr:

Cena za svoz BIO popelnice o objemu 240 l je
stanovena na 540,- Kč/rok, svoz je prováděn od 1. 4.
do 30. 11. příslušného roku.

Období od 1. 10. do 30. 4. po - pá 8.00 - 15.00 hod.
Období od 1. 5. do 30. 9. po - pá 7.00 - 14.00 hod
+ každá sobota v sudém týdnu 8.00 – 12.00 hod.
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BLAHOPŘEJEME!

V měsíci únoru 2021 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Glazerová Anna
Koumar Bedřich
Rýdlová Bohumila
Wolfová Božena
Paluková Eva
Mašek František
Kunc Petr
Burda Roman
Kadlecová Christa
Beránek Jan
Bigaz Jan
Sadovský Jan
Stadtlerová Jana
Beránek Jaroslav
Zálešáková Jitka
Merhout Josef

Paluka Josef
Walzel Josef
Hanko Karol
Onysyková Dingová
Kateřina
Sadovská Libuše
Pinerová Magdalena
Cetlová Marie
Komma Maxmilián
Flaksová Milada
Dařena Miroslav
Bělohoubková Hana
Štefaňák Richard
Merhoutová Hannelore
Rychlá Václava
Hofericová Marie

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

