Skalenský zpravodaj
Červen 2020
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
situace kolem COVID-19 se začíná stabilizovat, každý den dochází k určitým změnám a to je dobře. I
když se situace jeví pozitivně, pravidla života v celém Česku se neustále mění a z uvedeného důvodu
jsme rozhodli zrušit tradiční akci – Letní slavnosti města 2020. S hudební skupinou BUTY, která měla
na slavnostech vystoupit, hledáme náhradní termín v příštím roce. Také termín konání
Reprezentačního Plesu města Skalné jsme z důvodu coronaviru stanovili na 13. březen 2021, kdy
zakoupené vstupenky a rauty zůstávají v platnosti. I nadále se budeme snažit organizovat nebo se
spolupodílet na ostatních menších akcích, na které jste v našem městě zvyklí.
A co se u nás děje nového na úseku investic? Dokončili jsme osazení nového veřejného osvětlení
v ulicích Česká, Sportovní a Krátká. Dokončujeme zasíťování nových stavebních pozemků na Novém
světě. Na konci června proběhne licitace na prodej těchto pozemků. O nové parcely na výstavbu
rodinných domů je velký zájem a z uvedeného důvodu připravujeme další lokalitu na zasíťování parcel
– a to oblast pod Višňovkou. Stavební povolení bychom měli obdržet začátkem léta. V létě nás bude
čekat výměna střešní krytiny a oprava elektrických rozvodů v budově městského úřadu.
V bytovém domě Za Školou 391 proběhne pokládka nových elektrických rozvodů ve společných
prostorách.
Přeji Vám všem pohodové prožití příštího měsíce.
Starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce června
Anna Pišojová

83 let

Konstantin Janča

95 let

Blahopřejeme!
Matrikářka MěÚ – Jana Herrová

Oslava 90. narozenin
V minulém měsíci oslavila své krásné 90. narozeniny
v rodinném kruhu paní Veronika Šollarová.
Přejeme jí hlavně hodně zdravíčka a hezkých chvil se
svými blízkými.
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Poděkování
Firma Kirch & Kirch s. r. o. – Hospůdka na Chaloupce – děkuje všem štamgastům, seniorům a občanům,
kteří nás podpořili v době korona – krize. Podpora, milé slovo, jídlo s sebou, to vše nám pomohlo
nelehkou dobu přečkat a za to Vám všem moc děkujeme.
Kirchová, Kirch & Kirch, s. r. o.

Městská knihovna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v době uzavření knihovny došlo ke změně v našem knihovním fondu v oddělení pro dospělé.
V oddělení bylo odepsáno větší množství knih, které nebyly nikdy z knihovního fondu vypůjčeny, anebo
nebyly více jak 10 let přečteny. Tímto se v regálech uvolnilo mnoho místa a odpovídá již knihovnickým
standardům. Během následujících měsíců dojde ke změně také v oddělení pro děti a mládež.
Odepsané knihy jsou pro občany k dispozici v městské knihovně a na městském úřadu.
Do knihovny byly také zakoupeny nové knihy různých žánrů určené pro různé věkové kategorie.
Knihy pro děti a mládež: Neználek v Kamenném městě, Neználek na měsíci, Deník malého poseroutky
14 – Na spadnutí, Můj školní muzikál a jiné pohromy, ….
Knihy pro dospělé: Gump: Pes, který naučil žít lidi, Zpověď nudné manželky, Křižovatka života, Miss
těžká váha, Dubajka – příběh letušky, Slib, Struny lásky, ….
Knihovna již nemá omezený provoz a je otevřena každý den, od 12:00.
Knihovnice – Klára Pilnáčková

Zprávy z mateřské školy
Po dohodě se zřizovatelem se naše školka otevřela od
pondělí 18. května. Nebyl to jednoduchý start, také
některé naše p. učitelky jsou v rizikové skupině, takže
provoz MŠ musíme zajišťovat v nižším počtu pedagogů.
Situace
ohledně
virového
onemocnění Covid 19 je složitá pro nás všechny. Je to
doba, která přináší mnoho změn a náročných situací,
které jsou mnohdy velmi obtížně proveditelné a vyžadují
spolupráci, důvěru a trpělivost nás všech. Rády bychom
touto cestou poděkovaly rodičům, kteří si nechávají své
děti doma. Velmi jste nám tímto krokem pomohli
k zajištění bezpečného zdravého provozu pro děti jejichž

~3~

rodiče tuto možnost nemají. Budete zvýhodněni tím, že Vám bude odpuštěno placení školného do
srpna 2020, což nám schválila Rada města.
V pondělí 1. června jsme s dětmi oslavily Den dětí. Na svůj svátek měly děti připravené soutěže a
zábavné činnosti ve třídách i venku. Za odměnu dostaly na cestu domů balíček se sladkým
překvapením.
Za MŠ - Bronislava Kuželková

Návrat žáků 1. stupně do školy ve fotografiích
25. května se žáci prvního stupně základních škol
mohli za dodržování přísných hygienických pravidel
vrátit zpět do školy. Tuto možnost využilo 19 žáků,
kteří byli rozděleni do dvou skupin.
První skupinu tvořily děti z přípravné třídy a žáci
z první a druhé třídy. Druhá skupina byla sestavena ze
žáků čtvrté a páté třídy. Ze třetího ročníku se do školy
nevrátil nikdo.
Během prvního týdne došlo k rozvolnění pravidel a
druhá skupina byla doplněna do maximálního počtu
15 žáků.
Ve skupinách neprobíhalo standartní vyučování, žáci
pracovali se v tematických blocích. Vyučující se snažili
kombinovat různé metody a formy práce. Výuka byla
doplňována i pohybovými aktivitami mimo budovu
školy. Krásný den si děti užily také s paní Mgr.
Trnkovou při dopravní výchově, kdy na hřišti jezdily na
kole a účastnily se různých soutěží a her.
Zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ - Mgr. Martina Turečková

Zubní pohotovosti
slouží k ošetření pacientů s akutními obtížemi
Zubní pohotovost okres Cheb:
Probíhá ve vlastních ordinacích zubních lékařů dle rozpisu.
Aktuální rozpis se dozvíte na telefonu: 354 222 502
Telefoní služba je NON-STOP
Ordinační doba pohotovosti: So/Ne (Svátky): 9 – 14 hod.
Zubní pohotovost Karlovy Vary:
areál nemocnice Karlovy Vary (Budova H)
Zbrojnická 688/22, 360 66 Karlovy Vary
Tel: 359 882 630
Ordinační doba pohotovosti: Po-Pá: 16 – 19 hod.

~4~

So/Ne (Svátky) 9-14 hod.

Zubní pohotovost Sokolov:
Nemocnice Sokolov, pavilon C (3.patro)
Slovenská 545, 356 01 Sokolov
Tel: 352 520 195
Ordinační doba pohotovosti: So/Ne (Svátky) 9-14 hod.
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Občané města Skalná měli možnost se zbavit nadměrného odpadu
Díky koronavirovým opatřením město Skalná nemohlo zorganizovat jarní svoz hromádek na území
města i našich satelitů v termínu na který jsme každý rok zvyklý. Přesto vedení města vstoupilo v
jednání se svozovou firmou Marius Pedersen a tyto hromádky naplánovalo na nejbližší možný termín
po uvolnění mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru. Občané města
Skalná během víkendu 23.5. – 24.5. 2020 před své domy odložili více jak 40 tun směsného odpadu a
také cca 10 tun starých
elektrospotřebičů.
Samotný
svoz poté probíhal na skládku
v Chocovicích v pondělí a v
úterý. Ze sběrných míst
pracovníci technických služeb
vytřídili i kovový odpad, který
skončil v kovového šrotu.
Nebezpečný
odpad mohli
občané odložit do svozového
vozu v prostoru vedle ordinace našeho pana lékaře v sobotu. Dále musel být vytříděn odpad, který na
hromádky nepatří. Setkali jsme se bohužel až s drzostí některých spoluobčanů, kteří na tyto hromádky
odkládají odpad, který tam v žádném případě nemá co dělat. Jednalo se především o pneumatiky na
diskách, eternitové a azbestové desky, ledničky plné zkaženého masa a potravin. Topem jarních
hromádek se stalo sběrné místo u zahrádek v Lesní ulici a v ulici Sportovní, kde zahrádkáři dokázali
vyházet a zbavit se svého odpadu v podobě rozebraných kůlen a kurníků. Zde si pracovníci technických
služeb opravdu „mákli“. Dalším nepříjemným poznatkem spojených s hromádkami bylo jejich
rozhrabávání a rabování převážně lidmi, kteří do našeho města najíždějí z jiných měst a obcí. Na tyto
lidi jsme zatím krátcí, přesto
došlo k dohodě s Policií ČR,
která bude v příštích termínech
svozů hromádek posilovat
hlídkovou činnost v našem
městě. Policie ČR se zaměří
hlavně na občany, kteří rabují
tyto hromádky a dále na
občany původce odpadů kteří
na hromádky ukládají odpad,
který tam nepatří. Závěrem mi dovolte poděkovat pracovníkům technických služeb města Skalná, za
jejich práci a nasazení při likvidaci nadměrného odpadu v našem městě. Nebyla to lehká práce, ale
zvládli to.
Vedoucí TS Skalná - Roman Melničuk

Osvědčení o úspoře energií
Vážení spoluobčané,
akciová společnost EKO-KOM zaslala Osvědčení o úspoře energií, kterou město dosáhlo vytříděním a
předáním odpadu k dalšímu zpracování. Jednalo se celkem o 125, 288 tun vytříděného odpadu města
Skalná za rok 2019. Úspora, kterou město dosáhlo byla 3 734 321 MJ, emise CO2, ekv. 130,744 tun.
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Město Skalná – Sportovní 9, 351 34 Skalná - PŘIJME

Volné pracovní místo

: zedník

Zaměstnavatel

: Město Skalná – technické služby města

Pracoviště

: Skalná + satelitní obce

Pracovní poměr

: plný úvazek

Mzda

: od 15 770,-- do 30 000,-- Kč

Požadavek

: výuční list, výhoda praxe v oboru

Popis pracovní pozice : zednické práce – provádění oprav omítek, pokládání
dlažby, obklady, betonování …. Možnost výpomoci dle potřeb technických
služeb města.
Termín nástupu

: dle dohody

Zájemci se mohou hlásit písemně na adresu: Město Skalná, Sportovní 9, 351
34 Skalná, na email tajemnik@skalna.cz, osobně v kanceláři tajemnice úřadu
do 31.07.2020.
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Podmínky provedení veřejné licitace k pronájmu pozemků p.p.č. 756/3 a p.p.č. 756/4 jako celku
v k.ú. Skalná a p. p. č. 817/5, k.ú. Skalná.
Den a místo konání licitace:

22. 6. 2020 v 14:00 hod. ve Sportovní hale Skalná

Termín pro složení jistoty:

od 1. 6. 2020 do 19. 6. 2020

Licitační jistota: 100 Kč. Licitační jistinu je možno složit na účet města Skalná u Komerční banky, a.s.
číslo účtu 107-7455760227/0100, variabilním symbolem je 2450101.
Termín pro odevzdání přihlášky:

od 1. 6. 2020 do 19. 6. 2020.

Bližší informace naleznete na úřední desce Městského úřadu Skalná, internetové adrese
https://skalna.udeska.cz nebo je podá referent odboru správy majetku a investic Lukáš Verbovský na
tel. č. 354 548 823 nebo e-mailu pozemky@skalna.cz.

~8~

~9~

~ 10 ~

~ 11 ~

Podmínky provedení veřejné licitace k prodeji pozemků p. p. č. 655/6, p. p. č. 655/7, p. p. č. 655/8,
p. p. č. 655/9, p. p. č.655/11, p. p. č. 655/12, p. p. č. 655/13 a společného prodeje pozemku p. p. č.
655/10 a 655/3 jako jednoho celku vše v k. ú. Skalná.
Den a místo konání licitace:

24. 6. 2020 v 14:00 hod. ve Sportovní hale
Skalná

Termín pro složení jistoty:

od 8. 6. 2020 do 22. 6. 2020

Licitační jistota: 10% z vyvolávací ceny pozemku (výměra pozemku krát minimální cena). Licitační
jistinu je možno složit na účet města Skalná u Komerční banky, a.s. číslo účtu 107-7455760227/0100,
variabilním symbolem je 2450101.
Termín pro odevzdání přihlášky:

od 8. 6. 2020 do 22. 6. 2020.

Bližší informace naleznete na úřední desce Městského úřadu Skalná, internetové adrese
https://skalna.udeska.cz nebo je podá vedoucí odboru správy majetku a investic Martina Ernest na tel.
č. 354 548 822 nebo e-mailu investice@skalna.cz.
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Zajímavosti v blízkém okolí
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Město Skalná informuje o aplikaci Senior Pas Karlovarského kraje
Projekt Senior Pas, který je podporován Karlovarským krajem, Vám přináší novou mobilní aplikaci
„Senior Pas“. Díky ní můžete mít po ruce všechny slevy, které Vám tento projekt poskytuje.
Aplikace upozorňuje na nejbližší poskytovatele slev ve Vašem okolí a také po celé České republice.
Naleznete zde i kompletní seznam poskytovatelů. Tato aplikace umožňuje pohodlnou orientaci
v možnostech slev projektu Senior Pas, aniž byste u sebe museli mít tištěný katalog nebo dlouze
předem vyhledávat kam si zajít pro svoji slevu. Její přednost je, že výhody a tipy, jak aktivně trávit svůj
čas, platí na celém území České republiky.
Další její užitečnou funkcí je, že jako držitelé Senior Pasu se díky této mobilní aplikace můžete dozvědět
o celé řadě zajímavých akcí, které jsou pro Vás organizovány.
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Město Skalná
pořádá na vodní nádrži u hradu Vildštejn

20. června 2020
PROGRAM:
Zápis závodníků:
Zahájení závodu:
Ukončení závodu:
Vyhlášení výsledků:

06:00 hodin
06:30 hodin
10:30 hodin
11:00 hodin

Tradiční soutěž o ceny
Hlavní cena soutěže ŽIVÉ SELE
Startovné s 5 lístky do soutěže: 200,- Kč
Způsob lovu:
Úlovky:

Lov na jeden prut
Do závodu se započítávají všechny ulovené ryby
Účastník si může ponechat úlovek, a to pouze 1 kus kapra
dosahující délky 40 cm a více
Všechny ostatní druhy ryb po změření a zapsání pořadateli
pustit zpět do vody

Hlavní pořadatel p. Karel Schveiner, Sadová 230, Skalná, tel.: 736 284 735

Občerstvení zajištěno
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Spojovačka
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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: Klára Pilnáčková, tel. 354 596 935, Ing. Marie Hrnčálová - 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. června 2020 • 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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