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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
s nesměle přicházejícím jarem Vás chci
informovat o investičních záměrech, které se nám
podařilo realizovat v loňském roce. Bilancovat se
má sice na konci roku, ale s ohledem na zvláštní
průběh roku minulého tak činím až nyní. V lednu
jsme zahájili stavební práce na revitalizaci areálu
Tosty, které měly být dokončeny do konce roku
2020, ale díky pandemii jsme celý projekt
prodloužili do prosince roku 2021. Velká investiční
akce se nám podařila dokončit v Lomničce společně
s firmou Chevak a. s., kde jsme vybudovali novou
kanalizaci a vodovod a také částečně opravili
komunikace. Z dotačních prostředků jsme také
vybudovali první etapu cyklostezky z Plesné do
Velkého Luhu. Zde bych zmínil, že stavba této
cyklostezky bude navazovat na další část budovanou
obcí Velký Luh a její budování bude pokračovat
letos. Dotace nám také byla schválena na
rekonstrukci požární zbrojnice, rekonstrukci chodeb
městského úřadu a rekonstrukci ulic Lomená,
Východní, K Parku a Úzká (Sibiř). Bohužel, opět
nám byla zamítnuta žádost o dotaci na KODUS
(Komunitní dům seniorů), který by měl být
vybudován v bývalé škole ve
Šnekách. Tuto snahu však
nevzdáváme a o dotaci budeme
žádat v letošním roce znovu.
Uvědomujeme si potřebu
revitalizovat okolí starší zástavby
panelových domů, kde jsou ve
špatném
stavu
chodníky,
komunikace, ale i nevyhovující
počet parkovacích míst. Co se
týká parkovacích míst, jejich
budování
je
problematické,
protože je nutné vycházet ze
stávající dispozice. Ve fázi
vydaného stavebního povolení je
akce
„Regenerace
veřejného
prostranství
v
ulici
5. května“, která by mohla započít
v tomto roce. Dále se zpracovává studie regenerace

veřejného prostranství ulic Světlá a Zahradní a též
rekonstrukce Nádražní ulice, která po projednání
bude
pokračovat
zpracováním
projektové
dokumentace se stavebním povolením.
Zpracovávána je projektová dokumentace na
„zasíťování“ pozemků v části Sibiř, kde by mělo
vzniknout dalších sedm stavebních parcel pro stavbu
rodinných domů. Další lokality budeme připravovat
ve Šnekách, kde by mohly v budoucnu vzniknout
další zasíťované stavební parcely.
Samozřejmě nezapomínáme také na investice
do naší ZŠMŠ. Po úspěšném projektu, který taktéž
realizoval pan ředitel v loňském roce, bylo
zrekonstruováno a vybaveno kompletně pět tříd,
vybudovány nové dílny a vytvořen bezbariérový
přístup – výtah, připravujeme nyní s vedením naší
školy další dva velké projekty, a to rozšíření
kapacity mateřské školky a rekonstrukci půdních
prostor v hlavní budově s výměnou střešního pláště.
I nadále Vás budu informovat o práci
zastupitelstva a přeji Vám pohodové jarní dny.
Petr Schaller, starosta města

Historický snímek Plesné
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Zprávy ze základní školy
Testy pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách
Uchazeč musí jako podmínku pro účast na
zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který
byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování má
povinnost umožnit ZŠ, ve které se žáci vzdělávají, a
to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně.
Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o
provedení testu.
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení
dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil
řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z
tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil
řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat
zkoušku v náhradním termínu. Bližší informace
naleznete na www.zsplesna.cz.
Žákům naší školy bude testování umožněno v
následujících termínech:
Pro řádné kolo přijímacích zkoušek:

28. 4. 2021 od 13:00 do 14:00 hodin pro
uchazeče o čtyřleté obory vzdělávání s maturitní
zkouškou
30. 4. 2021 od 13:30 do 14:00 hodin pro
uchazeče o víceletá gymnázia
Pro náhradní termín přijímacích zkoušek:
27. 5. 2021 od 13:30 do 14:00 pro uchazeče
o čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou a
uchazeče o víceletá gymnázia
Nejdříve 7 dnů před konáním zkoušky - pro
uchazeče o čtyřleté obory vzdělání s maturitní
zkouškou, kteří nebudou konat jednotné přijímací
zkoušky, a pro uchazeče o střední vzdělání bez
maturitní zkoušky. Zde je nutné v dostatečném
předstihu kontaktovat školu a domluvit se na
přesném termínu testování!

Zprávy z mateřské školy
Mateřská škola v kovidové době
Tak jako všechny i nás letos zasáhly události
týkající se tohoto onemocnění. Již během ledna jsme
museli uzavřít předškolní třídu Dráčků, nejprve z
důvodů karantény a posléze z nedostatku
zaměstnanců mateřské školy, kteří se rovněž
nakazili. Když už to v polovině února vypadalo, že
budeme moct otevřít celou školku, nakazili se
všichni zaměstnanci v nejmenší třídě Medvídků. Pak
se všechny školy včetně mateřských uzavřely
vládním nařízením. Po celou dobu uzavření jsme
připravovali pro všechny třídy a dávali na webové
stránky distanční výuku. Ve školkách není
preferována vzhledem k úrovni udržení pozornosti
dětí on-line výuka, proto na stránkách školy jsou na
každý týden témata spolu s výukovými materiály,
pracovními listy nebo fotografiemi výrobků jako
námět pro tvoření. Pro předškoláky je plnění úkolů
distančního vzdělávání dle školského zákona
povinné. Pro ostatní děti je velmi přínosné z hlediska
jejich osobního rozvoje. Od 12. dubna se mateřské
školy otevřely dětem plnícím právě povinnou
předškolní docházku, podmíněnou testováním.
Všechno jsme připravovali na poslední chvíli, bez
žádných zkušeností. V pondělí ráno vše proběhlo

hladce. Je to náročnější pro děti i jejich rodiče,
protože na výsledek testu musí čekat 15 minut a pak
teprve mohou do společného prostoru školky. V
současné době v naší školce fungují dvě třídy
předškoláků. Je na rodičích, zda chtějí v této době
děti do školky posílat a testovat. Pro tyto případy
jsou na webových stránkách pro ně připraveny
výukové materiály.
Vedoucí MŠ M. Gruberová, DiS.

Ukázka práce distanční výuky
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Skořápkovník
Jako každým rokem, i letos jsme na Náměstí
Svobody mohli vidět barevné pouky vajíček na
větvích břízky. Tento zvyk zde zavedl Svaz
postižených civilizačními chorobami (SPCCH).
Strom nazvali Skořápkovníkem a už několik let se
před Velikonoci scházejí, nabarví vyfouklá vajíčka a
pak nazdobí na náměstí strom. Už loňský rok byla
akce „Zdobení Skořápkovníku“ poznamenána
pandemií a vládními nařízeními, takže se tento
spolek nemohl scházet na svých pravidelných
schůzkách a zdobit nová vajíčka. Museli tak ke

zdobení použít jen vajíčka z let předchozích. Letos
už vajíček bylo poskrovnu, ne všechny totiž vydrží
povětrnostní podmínky, proto jsme ozdobili pouze
malý stromek. Snad jste si ho v téhle pošmourné
době stihli všimnout a alespoň trochu vám zvedl
náladu.
A já doufám, že už si příští Velikonoce užijeme tak,
jak jsme byli zvyklí.
Doris Bigasová, MKS Plesná

Na viděnou!
Společně
s
orchestrem Police Symphony
Orchestra z Police nad Metují
nabídneme během dubna
bezpečnou kulturu i v našem
městě.
Cesta ke kultuře je v
posledním roce trnitá a ne
všechno
dokáže
zprostředkovat
on-line
prostor, ale i za něj buďme
vděční. Mladí hudebníci z
Police Symphony Orchestra
(PSO) z Police nad Metují se
také nevzdávají a připravili
projekt “Na viděnou!” Než se
budou moci se svými
posluchači potkat tváří v tvář,
rozhodli se vstoupit do veřejného prostoru s novým
typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl
oživit plakátovací plochy speciálními
plakáty, které vás díky své interaktivní
složce mohou přenést do koncertních
sálů.
Série plakátů totiž obsahují
unikátní QR kódy, které budou
výtvarně zpracované. Pod každým z
nich se skrývá jiná skladba z koncertů
Police Symphony Orchestra a většina
mobilních zařízení je umí intuitivně
načíst. Pokud kód načtete, uvidíte
převážně koncertní provedení skladeb,
které má orchestr takzvaně v šuplíku, s
milými hosty jako jsou například
Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův
smíšený sbor, balet Národního divadla a
mnoho dalších.

Potkat se s plakáty
bude možné od dubna ve
městech a obcích, která se
připojí k projektu “Na
viděnou!”. Pro zpříjemnění
procházky pak bude stačit
mobilní telefon, v něm
přístup k internetu, a volba
trasy tak, abyste objevili
všechny hudební dárky, které
pro Vás Police Symphony
Orchestra připravil. Variant
“hrajících plakátů” je hned
několik a nabídnou Vám i u
nás
ve
městě
sice
zaznamenanou, ale přesto
vlastně živou kulturu.
Tak: Na viděnou!
www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou

duben 2021

Plesenské noviny

str. 4

Střípky z historie
Rok 1952 – 1953
Zapsal Jiří Matlas
Finanční uzávěrka v Jednotném zemědělském
družstvu za rok 1951
8. února 1952 byla provedena za přítomnosti
okresního finančního referenta Hořánka finanční
uzávěrka v Jednotném zemědělském družstvu. Tato
uzávěrka byla pasívní a v hospodaření jednotného
zemědělského družstva se objevuje schodek ve výši
400.000 Kčs. V číselném hodnocení celoroční práce
vyšlo najevo, že tento schodek byl způsoben
nesprávným hospodařením a značným nezájmem
o kolektivní práci. Však tento schodek pocítí
zemědělci na své kapse, poněvadž podle
předběžného zjištění musí část tohoto dluhu převésti
na nedělitelný fond, čímž se jim sníží hodnota
majetku převedeného družstevníky do Jednotného
zemědělského družstva.
Město oslavuje první máj v roce 1952
Dne 1. května 1952 oslavil všechen pracující
lid celé republiky a s ním všechno obyvatelstvo
Plesné Svátek práce. Do Plesné byl vypraven, tak
jak se to dělo i děje každoročně, zvláštní vlak. Je to
jediná příležitost vidět vyjíždět z Plesné osobní vlak,
poněvadž obvyklým dopravním prostředkem mezi
Plesnou a Chebem je motorový vlak. Slavnostně
naladěný dav, svátečně oblečený, čítající na
600 osob s pestrými transparenty, odjíždí do Chebu,
aby tam v průvodu oslavil svátek všeho pracujícího
lidu. Podle transparentů vidíme pospolu zemědělce,
učitele, pionýry, školní mládež a mnoho žen
z domácnosti, dělníky a dělnice. V městě samotném
nebylo ten den vidět občana na ulici, jenom parné
jarní slunce ještě více podtrhovalo pestrost barev na
vyzdobených budovách. Okna školy a továrny byla
vyzdobena stovkami bílých holubic, které tak krásně
vyjadřují touhu všeho pracujícího lidu po míru.
Běh vítězství a osvobození ČSR Rudou armádou
Dne 9. května 1952 se konal, tak jak je tomu
každoročně, Běh vítězství. Tento běh se konal od
9 hodin dopoledne a zúčastnila se ho mládež ze
střední národní školy a mnoho občanů. Start tohoto
běhu byl pro muže a ženy z pískovny a mládež ze
střední národní školy od katolického hřbitova.
Mládež od 13 – 17 let běžela 800 metrů, muži a ženy
1500 metrů. Tohoto běhu se zúčastnilo 132 osob,
z nichž převážná část byla školní mládež a 14 členů

Sokola. Tuto akci organizoval Sokol a zhostil se této
akce s úspěchem.
Přesídlení Oblastních komunálních podniků
Od 1. ledna 1951 rozhodnutím ONV a KNO
byl zřízen podle zákona č. 167/50 sb. Oblastní
komunální podnik pro III. oblast v okrese Cheb se
sídlem v Plesné, do něhož byly začleněny komunální
podniky Plesná, Skalná a Luby. Správcem byl
jmenován František Vávra z Plesné. Tento Oblastní
komunální podnik byl z technických důvodů od
1. června 1952 přemístěn do Skalné z příkazu
nadřízených úřadů. Od této doby je vedoucí Národní
výbor Skalná. Dnem 30. června 1952 usnesením
Místního národního výboru v Plesné a schválením
ONV v Chebu podle zákonů o komunálních
podnicích byl zřízen Oblastní komunální podnik
v Plesné, správcem byl jmenován Josef Piner
z Plesné. Tento bytový oblastní komunální podnik
jest národním majetkem sdružených místních
národních výborů: Plesná, Skalná, Luby, Nová Ves,
Kopanina, Velký Luh, Štítno, Čížebná, Božetín,
Vackov, Opatov, Křižovatka, Hrzín a Nový Kostel,
vesměs okres Cheb. Název tohoto podniku jest:
Bytová služba a ve výše uvedených obcích spravuje
a udržuje majetek a jiné nemovitosti, které nebyly
dány do vlastnictví, v hodnotě 53,340.000 Kčs,
z toho v Plesné 7,310.000 Kčs.
Protestní resoluce proti zatčení Jaques Duclose
Všechno obyvatelstvo celé Republiky
Československé a též s nimi všechno zdejší
občanstvo v Plesné bylo vzrušeno s násilným
zatčením Jaques Duclose a podepsáním smlouvy se
Západním Německem. Rada Místního národního
výboru jako mluvčí všeho obyvatelstva zasílá
protestní telegram, ve kterém se ostře staví proti
takovým nezákonným činům, jako bylo zatčení
Jaques Duclose a potom smlouva mezi strůjci války
a Západním Německem.
Divadelní hra „Kolébka“
Velmi aktivní spolek divadelníků ochotníků
„Hraničár“ vystupuje s nově nastudovanou hrou.
Byla to hra Kolébka. Byla sehrána v Sokolovně při
střední a národní škole. Několik set diváků odešlo
spokojeno s provedením této hry.
Závěrečné zkoušky při střední škole
9. června 1952, poprvé v dějinách střední
školy v Plesné a vůbec v celé republice, se konaly
závěrečné zkoušky s vycházejícími žáky čtvrtého
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ročníku střední školy. Ve slavnostně vyzdobené třídě
při zahájení těchto zkoušek byli přítomni zástupci
Místního národního výboru, žen a závodu.
Závěrečné zkoušce se podrobilo celkem 7 dětí,
z nichž 3 byly s vyznamenáním. Tyto zkoušky se
konaly 9. června a 10. června a nejlepší žáci byli
odměněni knižními dary, které věnoval Místní
národní výbor a patronátní závod.
Tělocvičná a kulturní akademie
V sobotu 7. června odpoledne byla
uspořádána tělovýchovná a kulturní akademie, která
svým pestrým programem přilákala nebývalou
návštěvu z řad dospělých. V neděli 8. června
dopoledne
předvedla
místní
Pohraniční stráž bojový výcvik
v terénu pod nádražím. Téhož dne
odpoledne byly na nově zřízeném
fotbalovém hřišti uspořádány závody
dětí na koloběžkách a vyvrcholením
této akademie bylo vystoupení
Sokolské družiny. Všechny tyto akce
probíhaly v soutěži, která byla
dotována hodnotnými cenami –
knihami. Tato akademie proběhla
podle předem připraveného plánu.
8. června byl též proveden přebor
Jednoty Sokola o první kolo
Lidového závodu branné zdatnosti
/LZBZ/, na kterém byla účast asi
30 soutěžících. Vítězové postoupili
do okresního kola LZBZ, kde
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přesvědčivě získali 6 přebornických titulů. 29. srpna
1952 se konalo poslední kolo LZBZ o titul mistra
republiky, na kterém jako první se umístili
Michálek, Ryba a Utíkal, kteří závodili za Plesnou.
Touto akcí znovu ukázali, že jenom soustavnou a
cílevědomou prací a tréningem se může každý
podílet na úspěchu tak krásném. Putovní cena
presidenta republiky Klementa Gottwalda, cena
patronátního závodu AMATI Kraslice a plakety
získané z tohoto mistrovství v Mariánských Lázních
byly vystaveny ve výloze obchodu s textilním
zbožím v továrně Tosty. Tato výstavka se těšila po
mnoho dnů nebývalému zájmu.
Z naskenovaného originálu přepsala Doris Bigasová

Děti a závislost na telefonu:
Co je normální a co už je moc?
Ať se nám to líbí nebo ne, digitální
technologie začínají být nedílnou součástí našich
životů. Zejména pro děti jsou už něčím naprosto
samozřejmým. Přinášejí mnoho dobrého, v mnoha
ohledech dokáží ulehčit naše životy, ale stejně jako
jinde i tady platí, že všeho moc škodí.
Spousta dětí před obrazovkou telefonu nebo
počítače tráví celé dny. Všechnu jejich aktivitu ale
samozřejmě nemůžeme házet do jednoho pytle.
V současné době jsou počítače hojně zapojovány do
výuky, vrstevnické konverzace se přesouvají do
online prostředí a internet může být zdrojem
užitečných informací. Na druhé straně bezcílné

scrollování a pasivní konzumování obsahu není
rozhodně ideální náplní všedních dní.
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Pozor na varovné signály!
Na
smartphonech,
sociálních
sítí,
počítačových hrách i internetu jako takovém si lze
vypěstovat závislost. Měli byste zpozornět, pokud si
u svého dítěte všímáte toho, že jeho online aktivity
jsou centrem veškerého dění a všechny ostatní
zájmy, koníčky a přátelé jdou stranou. Varovným
signálem také je, pokud se vaše dítě na čas strávený
u počítače/telefonu vysloveně těší, nemyslí na nic
jiného a zároveň je velmi podrážděné v případě, že
je mu tato kratochvíle odepřena.
Tráví-li dítě celý den sezením před
počítačem, mobilem nebo tabletem, je to obrovský
nápor pro oči i pohybový aparát. Stejně jako se
dospělým doporučuje vybalancovat sedavý způsob
zaměstnání pohybem, ani děti by na fyzickou
aktivitu rozhodně neměly zapomínat. Celodenní
působení modrého světla může také narušit
spánkový režim dítěte.
Jak nastavit pravidla?
Nabízí se otázka, jak se něčemu takovému
vyvarovat? Rodiče mají mnohdy mylnou představu,
že řešením je absolutní zákaz telefonu i počítače.
Bohužel to obvykle příliš nefunguje, ba naopak.
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Pravidla a hranice jsou sice namístě, ale měly by být
reálné. Velmi pomáhá, pokud jsou výsledkem
vzájemné diskuze mezi vámi a dítětem.
Z dlouhodobého hlediska daleko lépe funguje, když
jsou dítěti pravidla vysvětlena a dostane třeba také
na výběr z více možností. Prosté příkazy a zákazy
nejsou dostačující.
Dospěláci, buďte svému dítěti vzorem
Na závěr je potřeba připomenout ještě jednu
věc: děti už od mala dospělé rády napodobují a
přejímají vzorce chování svých rodičů. A tak když
dítě u svého rodiče vidí, že je telefon příjemným
zdrojem odpočinku, že maminka nebo tatínek věnují
té malé barevné blikající věcičce spoustu pozornosti,
nebude chtít zůstávat pozadu.
Chytré telefony i počítače jsou dobrými
sluhy, ale špatnými pány. Není nic špatného
využívat výhody, které s sebou nové technologie
přinášejí, neměly by se ale stát jedinou aktivitou dětí
ani rodičů.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Ukliďme Česko
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
9. 5. 2021 a 10. 6. 2021 od 14.00 hodin.
Info: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.
601576270, 728605840
www.drubezcervenyhradek.cz

Hlavním jarním úklidovým dnem v roce
2021 byla sobota 27. března. Úklidy ale probíhají po
celé republice i v následujících týdnech, jinak tomu
není ani v Plesné. Můžeme tedy využít první jarní
slunečné dny a sebrat pár odpadků na naší oblíbené
trase procházek. Po loňské „koronaturistické“
sezóně na nás totiž čeká překvapení v podobě
odpadků úplně všude, tedy i tam, kde by to člověk
nečekal.
Spousta z nás se ohradí, že oni tam ten
nepořádek neudělali, ať si to uklidí ti, co ho dělají.
Jenže to je samozřejmě problém. Ti, co ten
nepořádek dělají, jsou lhostejní k přírodě,
nevychovaní a zřejmě moc inteligence nepobrali.
Jinak si totiž neumím vysvětlit, jak někoho může
napadnout vyhodit z okna auta pet lahev nebo
plechovku od nápoje?! Tudíž ani nepočítám s tím, že
se do akce zapojí. Proto my, zodpovědní a chytří, si
musíme vystačit sami, jít příkladem a starat se
o přírodu, aby byla čistá pro naše děti. A nejlepší je
zapojit i děti. Od nich totiž po každém úklidu,
kterého se zúčastnily, slyšíme, že samy nechápou,
kdo odpadky může vyhazovat, a jsou přesvědčeny
(vnitřně), že samy nikdy do přírody nic nevyhodí.
A to je také smysl akce Ukliďme Česko. Ne
donekonečna uklízet, ale začít změnu, změnu v nás
samotných.
Doris Bigasová, MKS Plesná

duben 2021
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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.

duben 2021
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BLAHOPŘEJEME!

V měsíci březnu 2021 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Karasová Vlasta
Vrbová Eva
Fašková Věra
Duchek Josef
Rozhoň Josef
Velehradská Zita
Zachariáš Josef
Merhout František
Koumarová Anežka
Karban Josef
Zíslerová Věra
Hoyerová Marie
Kapusnicová Marie
Vlasáková Anna
Škabradová Zdeňka
Beránková Alena
Kusková Hana
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.

