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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
jsem ráda, že již delší dobu ve Skalné nezaznamenáváme žádný případ nákazy covidem. Situace
se normalizuje nejspíš díky promořenosti velké části populace a také díky očkování.
Dochází k postupnému uvolňování restrikcí, což je dobře. Jak jen to bude možné, začnou se konat první
akce. Mezi ně patří rybářské závody pro dospělé i děti, pivní běh. V červnu by se pak mohl uskutečnit
Skalenský slunovrat. Koncem srpna – 28.8. by se měly konat Slavnosti města. Bohužel se letos nemohlo
konat tradiční setkání ke Dni matek. Alespoň na dálku zdravím a těším se na naše osobní setkání.
Přeji Vám všem pevné zdraví, optimismus a dobrou náladu😊
starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce března
Veronika Šollarová
Josef Roth
Marie Karbanová
Marta Svobodová
Sieglinde Teschauerová
Ernestina Holubová
Jiřina Glazerová

91 let
86 let
94 let
85 let
80 let
80 let
80 let
Blahopřejeme!
Matrikářka MěÚ Skalná - Jana Herrová

Informace z MěÚ
Knihovna
Informujeme Vás, že městská knihovna je otevřena vždy ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin a od
měsíce června také v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin.

Dne 26.05.2021 (ve středu) proběhne očkování psů na místech:
Vonšov od 16.40 hod. u každého domu
St. Rybník od 16.55 hod. před prodejnou
Skalná od 17.30 hod. před poštou
Jedna očkovací dávka bude za 130,- Kč a kombinovaná 330,- Kč
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Sběrný box na použité cartridge a tonery
Každý rok na skládkách s nebezpečným odpadem skončí
zhruba 500 milionu cartridgí a tonerů. Jen pro Vaši představu
celková hmotnost vyhozených náplní je stejná jako
hmotnost 112 463 osobních automobilů, nebo pokud
bychom všechny vyhozené náplně poskládáte vedle
sebe, obepnou 3x rovník!
Zprávy o globálních katastrofách, jakými jsou úniky ropy
se šíří rychlostí blesku, málokdo ale ví, že během výrobního
procesu tonerové kazety se spotřebuje přibližně 3,5 litru
ropy. Navzdory tomu většina tonerů končí na skládkách
a jejich možná recyklace téměř nikoho nezajímá. Plasty,
ze kterých
jsou
cartridge
a
tonery
vyrobeny
se rozkládají 450-1000 let!
Město se tedy rozhodlo zapojit do ekologického programu
na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů
do tiskáren, pomocí sběrných boxů. Tento box můžete
v našem městě najít u vchodu do městského úřadu. Do tohoto boxu je možno odložit použité inkousty
a tonery, neboť tyto nepatří do komunálního odpadu stejně jako žárovky a baterie. Pomozte
i vy množství tonerů vyhozených na skládky razantně snížit.

Bankomat ve městě
Vážení spoluobčané, jistě oceníte možnost výběru hotovosti v místě bydliště bez nutnosti dojíždění
k nejbližšímu bankomatu, proto bychom vás chtěli informovat, že se povedlo do města opětovně
nainstalovat bankomat. Tentokrát je od společnosti Euronet Services a nabízí běžně využívané funkce
a služby jako ostatní bankomaty a navíc umožňuje výběry i EUR. Je umístěn naproti České poště v České
ulici v hotelu Garni Vildštějn. Asi nejčastější otázka, na kterou se budete ptát a která vás zajímá je, kolik
vás bude výběr z bankomatu stát? Výše poplatku za výběr stanovuje a klientovi určuje výhradně jeho
banka, která kartu vydala. Z pohledu klienta se jedná o výběr z cizího bankomatu, a proto mu banka
naúčtuje standardní poplatek, jako kdyby si vybíral z jiného bankomatu než vlastní banky. Tento
poplatek jde bance klienta.
Bankomat
neúčtuje
za výběr žádné poplatky
navíc.
Bankomat
je
přístupný non-stop 24
hodin denně 7 dní v týdnu.

Mgr. Martina Ernest
Tajmenice MěÚ Skalná
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Úklid v okolí Skalné
V sobotu, 24. dubna, využilo mnoho lidí slunečného počasí a
vyrazilo do okolí Skalné, odlehčit skrytým zákoutím, příkopům a
křovím od předmětů, které by měli patřit vždy a pouze do
kontejnerů a odpadkových košů. Jak se dalo předpokládat, na
každého se dostalo do sytosti a nikdo nepřišel domů s prázdnou.
Lidé se ozývali, že „své“ oblíbené trasy čistí průběžně při svých
procházkách, za což jim nejde nic jiného než poděkovat. Také mě
otravuje při cestách do přírody pohled do příkopů plných
plechovek, lahví, kelímků, či jídelních boxů. Z tohoto důvodu se
bohužel stala mým společníkem taška na odpadky, která vždy
praská ve švech. Například, mezi Vonšovem a Novým Drahovem,
se podařilo vysbírat neuvěřitelných 300 lahví od tvrdého
alkoholu, které dle vzhledu byly vyhozeny během roku,
v mezidobí, kdy se i Krajská
správa a údržba silnic snaží
průběžně tento neskutečný
nepořádek vysbírat. Nejsmutnější
na tom je, že záhy je opět vidět,
jak se příkopy plní odpadky.
Znamená to pouze to, že lidé
vyhazují odpadky do příkopů zcela
záměrně, jelikož si nebudou dělat
nepořádek v autě, či nosit
prázdnou plechovku od piva či
energetického nápoje, když je
přeci prázdná a zbytečná. Přitom
doma jí taky neodhodíme na
podlahu, ale do koše. Ještě jednou díky Všem, kterým není tento
stav lhostejný. Není třeba měnit svět, stačí, když změníme své okolí,
když v něm nebudeme chtít nacházet věci, které tam přirozeně
nepatří. Více informací a fotografií naleznete na instagramovém účtu @trashhuntersguerrila, kde se
každý může pochlubit se svými úlovky.
S přáním pěkných dnů
Jan Valečka
@trashhuntersguerrilla
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Mobilní aplikace
Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky našeho města.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace
z města ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu našeho města, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.

Jaké informace v aplikaci najdete?
•
•
•
•

pozvánky na kulturní a sportovní akce
fotogalerie
aktuality
záznamy z úřední desky

Co k aktivaci aplikace potřebujete?
•
•
•

mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
přístup na internet
místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play nebo App Store
Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
Klikněte na Instalovat.
Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
Po otevření přidejte vaši obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů, nebo QR kódů.

Více informací, například jak nastavit sledování našeho města v aplikaci najdete na
www.aplikacevobraze.cz.
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Zprávy z mateřské školky
Mateřská škola byla předškolákům ve dvou třídách znovu otevřena od pondělí 12. dubna a hned v úterý
13. dubna navštívil děti ve školce velikonoční zajíček, který dětem připravil očekávanou velikonoční
zábavu ,, Hledání ztracených vajíček“. Nejprve děti pozorovaly zajíčka za oknem, jak běhá po celé naší
zahradě a všude dětem schovává čokoládová vajíčka s překvapením i jiné sladké dobroty. Natěšené
děti se s velkým nadšením pustily ihned do hledání po celé zahradě. Úspěšně byla nalezena všechna
vajíčka a ostatní dobroty, i když to dalo spoustu hledání. Odměny pro všechny předškoláky zajistila paní
učitelka Iva Skřivánková od dárkyně paní Jany Dvořákové z Chebu. Touto cestou velice děkujeme.
V pondělí 26. dubna se již MŠ otevřela pro všechny děti a provoz byl zahájen ve všech třech našich
třídách.
Ve středu 28. dubna navštívili Motýlci místní včelaře – manžele Hofericovi. Děti se dozvěděly, jak se
žije včelkám, jak jsou v přírodě nepostradatelné a přímým prožitkem měly možnost získat nové
poznatky ze života včel. Včelaři připravili ochranné kloboučky všem dětem i p. učitelkám a pak už jsme
se vydali do včelího království, kde jsme se seznámili se životem včel, viděli úly, originální pítka z mechu
pro včelky, aby se neutopily, plástve, včelín aj.). Při rozloučení jsme všichni dostali samolepku včelky
na památku, a hlavně s sebou na ochutnávku tu zázračnou sladkou pochoutku, která je výsledným
produktem včel – MED. Naše paní kuchařka nám z něj ve školce připravila velice dobrou medovou
pomazánku pro všechny děti, aby mohly ochutnat tu sladkou dobrotu. Velice děkujeme manželům
Hofericových za dlouholetou spolupráci, ochotu a vstřícnost, se kterou nás každým rokem nechají
nahlédnout do včelího království. Tím umožní dětem nevšední zážitky a zároveň předají dětem své
zkušenosti o včelkách úměrně věku dětí.
V pátek 30. dubna se v celé školce vyráběli čarodějnice různými výtvarnými technikami a za použití
různých materiálů. Na vycházku se děti vypravily před sportovní halu, kde jako každým rokem ozdobily
naši městskou MÁJKU předem připravenými barevnými pentlemi i stuhami a upevnily si tak vázání uzlů
😊. Pan Fúrička také ukázal dětem čarodějnici, která bude zavěšena na MÁJCE a bude hlídat pořádek
v našem městě po celý měsíc květen.
Ve dnech 4.5 + 5.5 +14.5. probíhal zápis do naší MŠ pro příští školní rok 2021/2022. Z výsledků zápisu
je zřejmé, že pro příští školní rok budou všechny tři třídy opět maximálně naplněny.
Na úterý 11. května školka zajistila rodičům dle zájmu preventivní vyšetření zraku dětí přístrojem
Plusoptix přímo ve školce.
Těšíme se na další společné zážitky a akce, které již mohou být uskutečněny.
Za mateřskou školu Broňa Kuželková,
ředitelka
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Město Skalná pořídilo nový žací stroj.
Od počátku měsíce května, můžete
na travnatých plochách města Skalná vidět nový
žací stroj. Jedná se o profesionálního
pomocníka od firmy Husqvarna. Typ stroje
Husqvarna Rider 525 D. Šíře žacího ústrojí 132
cm. Jedná se velkokapacitní žací stroj na trávu
vybavený vpředu zavěšeným žacím ústrojím
a poháněný naftovým motorem Kubota. Stroj
poskytuje výtečnou ovladatelnost a produktivitu
při práci jak v členitém a úzkém terénu,
tak na rozlehlých plochách. Velmi kvalitní komponenty zaručují vysokou odolnost, dlouhou životnost
a spolehlivý provoz stroje. Díky kompaktní velikosti a vysoké přepravní rychlosti je stroj vhodný jak pro
stacionární, tak i mobilní použití pro technickou správu měst a obcí, profesionální údržbu zeleně nebo okolí
firem a správních budov. Žací ústrojí je zavěšené vpředu a obsluha stroje má tak perfektní výhled
na pracovní plochu, což usnadňuje sečení v blízkosti plotů a zdí, pod keři, lavičkami, atp. Věříme, že tento
žací stroj se stane velkým pomocníkem pro naše technické služby.

Jarní problémy s vodou na hřbitově.
Rádi bychom se omluvili všem spoluobčanům
a návštěvníkům našeho hřbitova. Před velikonočním
víkendem byla puštěna voda na hřbitov. Bohužel
klimatické podmínky, které nás potrápily zejména
v ranních hodinách nás donutili vodu několikrát uzavřít.
Ranní mráz nám dvakrát poškodil vodovodní vedení
a musela být provedena oprava. Dnes je vše v pořádku
a voda na hřbitově je k dispozici od počátku května
nepřetržitě. Děkujeme za pochopení. Od měsíce května jsou také k dispozici obě městská pítka.

Město Skalná má k dispozici 20 nových kompostérů
V rámci spolupráce s Kamennými vrchy má město Skalná
k dispozici 20 kusů volných kompostérů o objemu 1050
litrů. O tyto kompostéry může požádat každý občan města
Skalná, který se nezúčastnil první vlny projektu, je straší 18
let a vlastní nebo má v pronájmu zahrádku. Kompostéry
pro občany budou k dispozici od pondělí 24.5.2021., budou
vydávány na základě písemné smlouvy uzavřené při
převzetí v prostoru staré hasičské zbrojnice.
Počet
kompostérů je omezen. Žádat o kompostéry můžete na MÚ
ve Skalné. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel:
777597803 (p. Melničuk Roman).
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Hasiči vytřídili více jak 10 tun elektroodpadu.
Během jarních hromádek konaných v dubnu 2021
svezli a roztřídili hasiči více jak 10 tun elektroodpadu.
Jednalo se o malé i velké elektrospotřebiče. V této
chvíli jednáme s přepravcem o odvozu tohoto odpadu,
který je deponován v areálu bývalého statku. Další
osud elektroodpadu bude takový, že specializovaná
firma elektroodpad odveze do věznice v Horním
Slavkově. Tam vězni vše rozeberou a ekologicky
zlikvidují. Touto činností všichni přispíváme nemalým
dílem k ochraně životního prostředí. Elektroodpad nekončí na skládce komunálního odpadu. Zde by
se rozkládal stovky let! Navíc za uložení odpadu na skládku musíme všichni zaplatit. Staré
elektrospotřebiče poslouží dále jako surovina pro výrobu nových výrobků a zařízení. Bohužel během
těchto svozů se setkáváme i s ledničkami plnými shnilého masa. Takové lednice na hromádky nepatří!!!
Je třeba si uvědomit, že v těchto případech se jedná o hazard se zdravím lidí, kteří odpad likvidují
i se v jeho blízkosti pohybují. Upozorňujeme, že tyto plné lednice shnilého masa a potravin nebudou
v budoucnu sváženy a věc bude předána Policii ČR pro porušení zákona o odpadech. Při posledních
hromádkách byly takové lednice nalezeny v ulici Písečná a Za Školou.

Máme za sebou jarní hromádky.
Město Skalná zorganizovalo jarní svoz hromádek
na území města i našich satelitů v polovině dubna
2021. Svozová firma Marius Pedersen odvezla
během tří dnů celkem 9 plně naložených
velkoobjemových vozů. Ze sběrných míst
pracovníci technických služeb vytřídili staré
pneumatiky a kovový odpad. Hasiči vytřídili starý
elektroodpad. Nebezpečný odpad mohli občané
odložit do svozového vozu v prostoru vedle
ordinace našeho lékaře už v sobotu 17. dubna. Při úklidu hromádek si pracovníci technických služeb
mákli a sáhli na dno svých sil. Celkem bylo z území města Skalná a jejich satelitů odvezeno více jak 60
tun odpadu různého charakteru. Bohužel se stále setkáváme s odpadem, který na hromádky nepatří
nebo by mohl být zlikvidován v rámci tříděného odpadu. Hromádky slouží jenom k likvidaci
velkoobjemovému odpadu. Určitě neslouží k likvidaci veškerého komunálního odpadu, který mají lidé
doma. Dále na hromádky nepatří pneu na discích, stavební suť a podobný materiál. Sklo, plast a papír
patří do kontejnerů na tříděný odpad a ne na hromádky.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem pracovníkům technických služeb, kteří se na likvidaci
hromádek podíleli a tím nemalým dílem přispěli k čistotě našeho města. Dále bych chtěl poděkovat
všem dobrovolníkům v čele s Honzou Valečkou a farmou Ovčárna, kteří se také jako dobrovolníci
zapojili do čištění našeho města a okolí v rámci projektu „Ukliďme Skalnou“. Tato akce stále pokračuje
a můžete se do ní zapojit opravdu každý. Pytle a rukavice pro dobrovolníky jsou zdarma k dispozici na
MÚ v kanceláři paní Kirch (poplatky). Za každý podobný počin nebo nápad děkujeme.
Roman Melničuk – vedoucí TS Skalná
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Policie ČR
Chraňte svůj majetek před odjezdem na dovolenou
Prázdniny jsou již za rohem a spolu s nimi i čas dovolených, letních aktivit a výletů. Proto prosím dbejte
před odjezdem z Vašich domovů na řádné zabezpečení Vašeho majetku. Rádi bychom Vám připomněli
pár bezpečnostních rad, na co všechno před odjezdem myslet, abyste předešli nepříjemnostem
spojených s vloupáním.
Pokud odjíždíte na delší dobu pryč, zbytečně na svou nepřítomnost neupozorňujte. Tuhle informaci
sdělte pouze svým blízkým nebo osobám, kterým opravdu věříte. Tyto osoby můžete poprosit o to, aby
Vaší nemovitost pravidelně kontrolovaly. Jestli udržujete dobré vztahy se svými sousedy, můžete o to
poprosit také je.
Rozhodně o svém odjezdu neinformujte osoby na svých sociálních sítích. Nezapomeňte tuhle důležitou
informaci připomenout i svým dětem. Ty se mají často chuť se svými kamarády o tuhle radost podělit.
S tím souvisí i zveřejňování fotek z dovolených. Ty z bezpečnostních důvodů zveřejňujte až po návratu
do svých domovů. Rozhodně doma nenechávejte větší finanční hotovost a jiné cennosti. Raději vše
uschovejte do banky, případně cenné předměty, peníze či platební karty řádně uzamkněte v trezoru
doma. Nezapomeňte, že zloději využijí každé příležitosti, která se jim naskytne.
Při odjezdu pečlivě zkontrolujte, zda máte uzavřená okna a zamčené dveře. Svůj pozemek udržujte
uklizený. Nepořádku před Vaší nemovitostí mohou zloději využít. Jakýkoliv ponechaný předmět mohou
zloději využít k páchání trestní činnosti. Jednoduše jim jejich loupení ulehčíte.
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarské kraje jsou zapojeni do celorepublikového
preventivního programu s názvem „Zabezpečte se! – Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, jehož
cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení prostřednictvím
mechanických zábranných a zámkových systémů v kombinaci i s elektronickou ochrannou.
K řádnému zabezpečení majetku Vám tedy může pomoci hlavní nástroj projektu, a to mobilní aplikace
„Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na Google Play nebo na App Store. Jejím hlavním úkolem
je poradenství pro širokou veřejnost, jak správně zabezpečit svůj majetek, tak aby bylo zabezpečení
účinné a praktické.
Jestli se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu či
bytu nevstupujte. Může se stát, že pachatel bude stále uvnitř. Pokud do domu či bytu vstoupíte, buďte
obezřetní, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste uklidit i stopy, které zde pachatel
zanechal a ztížit nám tak jeho dopadení.
Milý čtenáři, přejeme Vám a Vašim dětem hezké prázdniny, klidnou dovolenou a návrat z ní bez
překvapení v podobě vloupání do Vašich nemovitostí.
nprap. Mgr. Soňa Podlahová
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Inzerce

Koupím byt a garáž ve Skalné
Popř. nebytový prostor.
Rychlé jednání, děkuji za nabídky.
Tel. 777 821 665
Paradisaya pedikúra manikúra
Péče pro muže, ženy a pedikúra pro diabetes skloubená s medicínou

objednat mob. 732 956 834
Soňa Dvořáková, Hotel Garni Vildštejn, Skalná
Vchod z boční strany hotelu přes parkoviště
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Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vždy nemusí shodovat s názory přispěvatelů.
SKALENSKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně • vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná, IČO: 00254231 • vydávání
povoleno pod registrační značkou MK ČR E 11481 • Redakční rada: Lukáš Verbovský, tel. 354 548 823, Mgr. Martina Ernest - tel. č. 354 548 820 • příspěvky
zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, e-mailem: knihovna@skalna.cz, nebo zpravodaj@skalna.cz,• uzávěrka každého čísla je k 5. dni daného měsíce
• vyšlo 15. května 2021 • příspěvky v elektronické podobě uvítáme • Ten, kdo neobdrží zpravodaj do své poštovní schránky, si jej může zdarma vyzvednout na
Městském úřadě ve Skalné.
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