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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dlouho jsem se zdráhala psát ve svém úvodním slovu o Covidu 19. Ani teď vás nemíním zatěžovat
aktuálními počty nakažených, vyléčených a podobně. Toho, si myslím, máme každý den v televizi, tisku
či rádiu opravdu dost. Podílela jsem se na společném prohlášení starostů měst a obcí okresu Cheb,
které bylo předáno panu ministru zdravotnictví při jeho návštěvě chebské nemocnice. Byla jsem
zdrcena nevšímavostí, arogancí, vlastně i slovy, která pan ministr na tiskové konferenci pronesl.
Uvědomila jsem si, že vlastně náš kraj, nás, vůbec nezná. Neví, že se tady již více než třicet let snažíme
hranice nevnímat, s lidmi na druhé straně hranice mluvit, pomáhat si, společně něco vytvářet a
nerozlišovat, kdo je jaké národnosti. Ptám se sama sebe, zda se virus zastaví na těch, či oněch hranicích,
jestli by nebylo lepší společně v rámci regionu, bez ohledu na hranice, s ním bojovat a vyvíjet
smysluplná společná opatření.
Nemocných je v současné době v našem okolí, v našem městě, v rodinách, opravdu hodně. Chci vás
všechny poprosit, abyste se snažili být ohleduplní vůči druhým, snažili si navzájem pomoci a druhé
podpořili milým slovem. Chtěla bych moc poděkovat Janu Salajovi, Radku Hurtovi a Martinu Doškovi,
že neváhali a nezištně pomohli našim technickým službám při odklízení sněhové nadílky. Děkuji všem,
kteří nám nabídli svou pomoc v době, kdy náš tým byl kvůli nemoci značně oslaben. Dík patří všem,
kteří pomáhají druhým a snaží se v této, opravdu nelehké době být pozitivní.
starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce února
František Mašek
Františka Cízlerová
Růžena Pöschlová
Zdenka Eckertová
František Tržil
Marie Glazerová
Ladislav Uzola

89 let
87 let
86 let
85 let
81 let
81 let
80 let

Blahopřejeme!
Matrikářka MěÚ Skalná - Jana Herrová

Informace z MěÚ
Povolení vjezdu do části obce Kateřina
Dovolujeme si Vás upozornit, že povolení vjezdu do části obce Kateřina, například pro rybáře, si je nově
možno zaplatit na celý rok, a to za jednorázovou platbu ve výši 500 Kč.
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Skalenský zpravodaj
Skalenský zpravodaj lze také nalézt na webových stránkách města Skalná (www.skalna.cz), kde je
uveřejněn již před jeho roznášením.

Plánované odstávky elektřiny
Veškeré plánované odstávky elektrické energie naleznete na webové
stránce
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky, kde stačí vyplnit obec, popřípadě ulici pro
upřesnění.
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NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
Od 1.1.2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech a tři další související zákony. Nový
balíček odpadové legislativy přináší především požadavek na zvýšení třídění a využití odpadů a
postupný odklon od skládkování. Jednou z největších změn, které zákon přináší, je postupné
navyšování poplatků za skládkování odpadu. Ze současných 500 Kč / tunu vzroste částka postupně až
na 1850 Kč v roce 2029.
Zákon výrazně mění způsob výpočtu, účtování a vykazování poplatku za ukládání odpadů na skládku
provozovatelem skládky a zároveň dochází k omezení typu odpadů, který může být na skládky přijímán.
Přijetím nového zákona se navyšují obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu
na skládkách. Nový zákon klade důraz na třídění odpadu a obsahuje několik mechanismů, jak ho
podpořit. Do roku 2030 musí obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil 65% z celkového objemu
komunálního odpadu. Nyní je to 38%. Obce má motivovat takzvaná třídicí sleva, což je dočasný nástroj,
kterým obec může získat snížení poplatku za ukládání komunálního odpadu.
Celkové množství odpadů, k nimž obec může uplatnit tuto slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021
množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Jedná se o množství odpadů uložené na skládku odpadů.
Obec s 1000 obyvateli tedy může uložit 200 tun odpadu na skládku za poplatek 500 Kč/t, množství
přesahující tento limit je zpoplatněno částkou 800 kč/t pro rok 2021. Nevyužitá část slevy se žádným
způsobem nepřevádí do dalšího kalendářního roku. V dalším kalendářním roce bude moci být sleva
uplatněna na množství stanovené pro daný rok v příloze č. 12 zákona o odpadech viz níže:
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Pro výpočet množství odpadů, na které bude moci obec uplatnit „slevu“ v roce 2021, je rozhodující
počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým
úřadem k 1. lednu 2020.
Cílem zvyšování poplatku státem je motivace spotřebitelů pro odklonění využitelných a
recyklovatelných materiálů ze skládek a podpora jejich dalšího využití.

Marius Pedersen, a.s.
Ing. Karel Ježek, oblastní manažer
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Skalná – ceník služeb platný od 1. ledna 2021
SKO včetně DPH 15 %

Objem nádoby Četnost vůvozů
1 x 14 dní
80 l
120 l
240 l
660 l
1100 l

1x14 dní v létě,
1x7 dní v zimě
1610
2312
4313
x
x

1329
1915
3588
8855
13628

1 x týdně
1921
2732
5072
12535
19384

*kombinovaný odvoz TDO od 1.5.-31.10.- odvoz 1x14dní, od 1.11.-30.4.-odvoz 1x7dní

* odvoz 1x14dní každý lichý týden
Roční poplatek za tříděný odpad (hromádky, iglů) 390,-Kč/rok, cena bude připočtena ke
směsnému komunálnímu odpadu.
Biologicky rozložitelný odpad včetně DPH 15% = BRKO
Komodita

Objem nádoby 1 vývoz

BRKO

120 l
27,60
240 l
49,50
Smlouvy se uzavírají na každý rok nové od 15. března.

dubenlistopad
týdně

1x

966
1733

Platební údaje Města Skalná: účet č. 3024331/0100 KB Cheb, SS: viz níže uvedeny
k jednotlivým platbám nebo v hotovosti či kartou do pokladny Města Skalná.

Odvoz TKO: Variabilní symbol TKO: číslo poplatníka, Specifický symbol: 3722
ročně – nejpozději do 31.března daného roku
půlročně – nejpozději do 31.března a do 30.září daného roku
Poplatek za psa: VS: číslo poplatníka, SS: 1341
Pronájem pozemku: VS: číslo poplatníka, SS: 1012
Pronájem hrobového místa: VS: číslo poplatníka, SS: 3632
Pronájem kolny: VS: číslo poplatníka, SS: 1013

Splatnost poplatků je do 31. března daného roku.
Složenky město Skalná již nezasílá.
Číslo poplatníka zjistíte na MěÚ u paní Kirch, nebo na tel: 354548824
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Podrobnosti ke všem záměrům pronájmu naleznete na webových stránkách města, úřední desce nebo využijte email
pozemky@skalna.cz
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Zimní zprávy z mateřské školy
V měsíci lednu se nákaza Covidem nevyhnula ani naší školce. Z důvodu více případů výskytu tohoto
onemocnění byla MŠ od středy 13. ledna do pátku 22. ledna uzavřena. Od pondělí 25. ledna byl
provoz zařízení znovu obnoven. V době uzavření MŠ byla rodičům předškoláků poskytnuta distanční
výuka.
V obou zimních měsících jsme ve školce hojně využívali sněhové nadílky k zimním radovánkám –
bobování, stavění staveb ze sněhu a sněhuláků, hry se sněhem a na sněhu, experimenty se sněhem a
ledem, vyrábění, malování, zpívání, nácvik říkadel i soutěže vše na zimní téma.
V měsíci únoru probíhají společné oboustranné konzultace mezi ředitelkami a učitelkami MŠ i ZŠ
směřující k zápisu předškoláků do ZŠ. Zápis se bude konat v dubnu a již nyní je potřeba vše domluvit a
připravit tak, aby byl vstup do ZŠ pro děti i jejich rodiče bezproblémový.
Spolupráce MŠ a ZŠ je velice důležitá a oboustranně přínosná.
Za MŠ Bronislava Kuželková, ředitelka
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Policie ČR
Pozor na podvody na internetu
Policisté Karlovarského kraje od začátku letošního roku již evidují tři případy podvodů na internetu, při
kterých oběti zaslali podvodníkům finanční prostředky v celkové výši kolem 1,5 milionu korun. Proto
bychom chtěli varovat všechny občany před podvodným jednáním, ke kterému dochází
prostřednictvím internetu.
Podvodníci se ve většině případů vydávají za vojáky jiné země a svou oběť kontaktují především na
sociálních sítích či seznamkách. Umí být velmi přesvědčiví a snadno tak s poškozeným navážou bližší
vztah, který vedou mnohdy i několik měsíců. Po získání důvěry s příslibem společné budoucnosti a
smyšlených náhod, žádají o zaslání finančních prostředků ve formě půjčky, které poškozený rád zašle.
Své peníze ani svou lásku v podobě podvodníka již nikdy nevidí.
Kyberkriminalita je stále na vzestupu, a tak je důležité, si dát na síti pozor s kým komunikujete.
Připravili jsme si proto pro Vás několik preventivních rad, které když budete dodržovat, Vás mohou
před podvodníky na internetu ochránit:
• Pokud užíváte internet, nikomu nesdělujte na síti své osobní údaje jako je například rodné číslo,
adresa či telefonní číslo.
• Při komunikaci s cizími lidmi na internetu buďte obezřetní. Podvodníci se mohou vydávat např. za
ovdovělého vojáka či hodnou paní učitelku ze školky. Postupem času z Vás ale mohou vylákat mnohdy
všechny Vaše úspory.
• Na internetu se chovejte tak jako v reálném světě. Na ulici také nadáte své celoživotní úspory cizím
lidem, tak proč je posílat někomu na síti.
• Myslete na to, že na internetu je přibližně každý pátý člověk pod falešnou identitou. Nenechte se
proto napálit, neboť ani fotky na samotných profilech nemusí být dotyčné osoby, která je s vámi ve
spojení.
• K různým službám na internetu používejte různá a hlavně silná hesla. Jsou jako klíč k Vašemu
domu, pořádně si je tedy střežte.
•

Nenechte se prostřednictvím internetu ani v běžném životě k ničemu nutit.

•

Nikomu nedávejte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.

•

V žádném případě nikomu na internetu neposílejte žádnou finanční hotovost.

V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete obětí trestného činu, neváhejte se obrátit na
bezplatnou linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Mgr. Věra Hnátková - oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
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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. února 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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