Skalenský zpravodaj
Květen 2020
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
život se začíná pomalu vracet do starých kolejí, pravidla týkající se coronaviru se uvolňují ve všech
oblastech našeho života. Knihovna obnovila svou činnost za zpřísněných hygienických podmínek,
otevřena jsou dětská hřiště, k dispozici je i tenisový kurt. V průběhu května by měly začít v omezené
míře fungovat základní a mateřská škola.
V současné době dokončujeme pokládku nového veřejného osvětlení v části ulic Sportovní, Krátká a
Česká. Na začátku tohoto týdne jsme obdrželi informaci, že naše žádost na dotaci projektu
„Modernizace multimediální učebny a dílen na ZŠ Skalná“ z programu IROP byla přijata kladně a projekt
budeme ve spolupráci se základní školou realizovat. Pracujeme na posledních přípravách týkajících se
podání žádosti o dotaci na akci „Zvýšení bezpečnosti pěších podél průtahu silnice III/21313 Starý
Rybník“. Z důvodu avizované informace o sníženém toku finančních prostředků ze státního rozpočtu
v druhé polovině letošního roku hledáme možné úspory v rozpočtu města.
Kulturní akce, které byly plánovány na květen a červen, jsme vzhledem k aktuální situaci zrušili.
Přeji Vám všem příjemné prožití následujícího měsíce.
Starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce května
Veronika Šollarová

90 let

Josef Roth

85 let

Marie Karbanová

93 let

Marta Svobodová

84 let
Matrikářka MěÚ Skalná - Jana Herrová

Městská knihovna
Milí čtenáři,
naše knihovna je Vám opět k dispozici od 27. 04. 2020, ale prozatím v omezeném
režimu - v pondělí a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin.
Žádám, aby čtenáři dodržovali pravidla nošení roušky, rukavic a dodržovali rozestupy
2 metry.
Knihovnice – Klára Pilnáčková
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Městský úřad
Vážení spoluobčané,
úřad pro veřejnost je otevřen v úřední dny (pondělí a středa) od 7:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00
hod. do 17:00 hod.

Historie
Kaple Panny Marie ve Starém Rybníku
V obci, v blízkosti zámku, se nachází kaple Panny Marie, z roku 1776. Je to barokní obdélná stavba,
půlkruhově
zakončená,
na
půdorysu zhruba 465 x 640 cm. Na
bočních stěnách okna 70 x 90 cm,
v zadní stěně je kruhové okno
průměru 35 cm, stejně jako okna
předešlá,
také
v kamenném
rámování. Na průčelí jsou rizality,
portál v ose a trojúhelníkový štít,
uvnitř segmentová klenba. Vnitřní
zařízení se nedochovalo. Kaple je
kryta sedlovou střechou se
zvoničkou, zvon chybí.

Informace ze školky
Ve školce nadále pokračují práce našich
zaměstnanců na zahradě MŠ – osetí travních
ploch, drobné úpravy terénu, nátěry zahradního
vybavení, zalévání, osázení bylin aj.
Uvnitř mateřské školy probíhá generální úklid –
mytí oken, praní veškerého prádla, desinfekce
všech povrchů i hraček apod.
Připravujeme se také na vymalování kuchyně
vlastními silami i následný úklid, zároveň se
připravujeme na zápis do MŠ pro školní rok
2020/2021.

Za mateřskou školu – Bronislava Kuželková, ředitelka
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Jak vidí učitelé distanční vzdělávání na základní škole ve Skalné?
Za učitele prvního stupně základní školy se vyjádřila o tom, jak se učí v koronavirové době,
Mgr. Blanka Novotná, třídní učitelka 4. ročníku:
„Všechno zlé je pro něco dobré. Třeba nás učitele to najednou postavilo před problém, jak
budeme učit? Během těch několika málo týdnů jsme se naučili používat vymoženosti doby ve výuce.
Někteří z nás používají internetové učebny, jiní skupinové chaty, každý jsme si spolu s rodiči museli
najít cestu společné komunikace. Rodiče teď zase stoprocentně vědí, jak vypadají naše webové stránky.
Musím říct, že se všichni snažíme. Dokonce i rodiče pomáhají s úpravou dokumentů a my si necháváme
s uznáním pomoci. Výuku občas zpestříme a rodiče
nám za to posílají z plnění úkolů spousty fotografií
i videa. Odvážím se za sebe říct, že nás to jaksi
sblížilo. Chtěla bych touto cestou i za kolegyně
poděkovat rodičům za jejich námahu, starosti a
obětavost při plnění školních povinností.“
Na druhém stupni základní školy si
vyučující volí metody distančního vzdělávání podle
svých preferencí, žákům jsou zadávány domácí úkoly, které jsou k dispozici na webových stránkách
školy nebo v online učebně. Vyučující se žáky komunikují podle zvolených metod výuky, úkoly opravují
a vysvětlují látku.
Při výuce používají mimo jiné aplikaci Učebna od Google, která umožňuje zasílání výukových
materiálů, opravování odevzdaných úkolů a online komunikaci se žáky (chat i videohovory) přímo v
systému. Učitelé tím mají přehled o všech aktivitách žáků v daném ročníku i předmětu. Všechny
materiály, komentáře, odevzdané úkoly a jiné aktivity žáků jsou v tomto systému uloženy a je možné
se k nim vracet, vyžaduje-li to situace.
V českém jazyce stojí jistě za zmínku, kromě procvičování pravidel českého jazyka v mluvnických
cvičeních, také slohová cvičení formou dopisů s paní učitelkou a společné zhodnocení četby.
Výuka je zaměřena především na hlavní předměty tak, aby učitelé žáky a rodiče zbytečně
nezatěžovali, protože chápou aktuální situaci jako mnohdy velmi složitou nejen pro žáky, ale i jejich
rodiče.
Jako učební materiály se využívají nejen učebnice a pracovní sešity, ale i různá videa či
prezentace vytvořené přímo učiteli, nebo z internetu. Někdy dochází i na online nástroje k
procvičování. Videohovory se žáky slouží nejen k výuce, ale i k běžnému hovoru mezi žáky a učiteli,
protože některým žákům velmi chybí sociální interakce se spolužáky, a tohle je způsob, jak ji alespoň
částečně nahradit a přitom dodržet stanovená bezpečnostní opatření.
„Všechny nás učitele velmi těší, že většina žáků je aktivní, úkoly vypracovává, mnozí jsou velmi
kreativní a odevzdávají i úkoly navíc. Dobrovolné úkoly přitom ne vždy souvisejí přímo s daným
vyučovacím předmětem. Právem patří poděkování rodičům i žákům za ochotu a spolupráci při výuce a
přání všem hodně trpělivosti a hlavně pevného zdraví.“
Pedagogický sbor základní školy ve Skalné
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Počasí nás láká ke sportovním aktivitám
Sluneční paprsky nás vybízí vytáhnout různá sportovní náčiní a vybavení od běžeckých bot, přes jízdní
kola až po kolečkové brusle. Musíme však myslet na to, že i při použití tohoto sportovního vybavení je
potřeba dodržet určitá bezpečnostní pravidla, či dbát na pravidelnou údržbu, abychom předešli úrazu
Vás samotných či úrazu někoho ve Vašem blízkém okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběžce je potřeba zejména před první jízdou ověřit,
zda máte toto sportovní vybavení zcela v pořádku. Pravidelná kontrola během celé sezóny je však
samozřejmostí. Je nutné zkontrolovat hlavně dotažení šroubů kol, či koleček, ověřit funkčnost brzd,
napnutí řetězu kola či nahuštění pneumatik. Důležité je také mít při všech sportovních aktivitách
sportovní oděv k tomu určený a stejně tak důležité je mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít k úrazu,
případně aby následky byly co nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto doporučujeme užití ochranné helmy,
přestože její užití je povinné jen do pro cyklisty mladší osmnácti let.
Další důležitou součástí Vašeho jízdního kola je povinná výbava. Máte vše v pořádku?
Vaše kolo musí mít:
•
•
•
•
•

Dvě na sobě nezávislé brzdy – (jízdní kola pro děti předškolního věku nemusí mít ve výbavě
přední brzdu, pokud je na to konstrukčně uzpůsobeno),
červenou zadní odrazku,
bílou přední odrazku,
odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve výpletu předního i zadního kola a na obou
stranách šlapek,
páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny.

V případě snížené viditelnosti musí být kolo opatřeno bílým světlem vpředu a zadním světlem červené
barvy v zadní části kola. Na kole se dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek, zámek na kolo, reflexní
prvky nebo lékárničku.
Další důležité pravidlo vidět a být viděn platí však pro všechny, nejen pro cyklisty či sportovce. Proto
noste oblečení jasných barev, nejlépe v kombinaci s reflexními prvky.
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při užívání sluchátek k poslechu hudby. Muže to být velmi
nebezpečné a následky mohou být mnohdy i tragické.
Při všech sportovních aktivitách buďte obezřetní a vždy se ve zdraví vraťte domu.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
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Prodej pozemků – lokalita Nový svět
Zastupitelstvo města Skalná, na svém zasedání 07. 05. 2020, schválilo záměr prodeje 8 pozemků
v lokalitě Nový svět (parcely 5 a 6 byly sloučeny v jeden pozemek), určených pro výstavbu rodinných
domů, formou veřejné licitace.
Pozemky se budou prodávat za minimální cenu 1 050 Kč/m2.
Veškeré informace k prodeji budou zveřejněny na úřední desce, webových stránkách, popřípadě Vám
budou poskytnuty na MěÚ Skalná v úředních dnech.
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Skalná – ceník služeb platný od 1. ledna 2020
(ceny zůstávají stejné jako v roce 2019)
SKO včetně DPH 15 %

Objem nádoby

Četnost obsluhy
1 x 14 dní

80 l
120 l
240 l
660 l
1100 l

1311
1886
3536
8775
13490

1x14 dní v létě,
1x7 dní v zimě
1587
2277
4255
x
x

1 x týdně
1880
2674
4974
12374
19113

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

* odvoz 1x14dní každý sudý týden
Roční poplatek za tříděný odpad (hromádky, iglů) 350,-Kč/rok, cenu připočtěte ke směsnému
komunálnímu odpadu.
Biologicky rozložitelný odpad včetně DPH 15% = BRKO
Komodita

Objem nádoby

BRKO

120 l
240 l
Smlouvy se uzavírají na každý rok nové od 15. března.

1 vývoz

duben-listopad
1x týdně

27,20
48,51

953
1698

Platební údaje Města Skalná: účet č. 3024331/0100 KB Cheb, VS: viz níže uvedeny k jednotlivým
platbám nebo v hotovosti 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
V letošním roce v důsledku COVID – 19 dochází k splatnosti poplatků do 31. 05. 2020.
Číslo poplatníka zjistíte na MěÚ u paní Kirch, nebo na tel: 354 548 824
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Odvoz objemného domovního odpadu
Ve Skalné, Starém Rybníku a Vonšově opět
proběhne svoz objemného domovního odpadu,
tzv. hromádek, kam lze především umístit
nábytek, koberce, ledničky, pneumatiky od
osobního automobilu bez disků a podobné věci,
které nelze během roku vložit do popelnic. Na
hromádky můžete zvlášť umístit i železo a jeho
odvoz bude rovněž zajištěn. Takto vytvořené
hromádky umístěte u svého bydliště v místě
určeném pro odvoz popelnic s TDO, kde bude odpad odvážen firmou Marius Pedersen s.r.o. a
pracovníky technických služeb města a to následovně:
v pondělí 25. května 2020 Skalná
v úterý 26. května 2020 Starý Rybník a Vonšov
Na hromádky rozhodně nepatří pneumatiky s disky, stavební suť, větve, zemina a suroviny, které lze
během roku umístit do kontejnerů na separovaný odpad rozmístěných po městě / papír, plasty, sklo,
oděvy, plechovky, oleje z domácností / a nebezpečný odpad jako jsou autobaterie, léky, oleje, kyseliny,
barvy apod. Tento nebezpečný odpad můžete odnést do sběrného kontejneru, který bude přistaven
v sobotu 23. května 2020:
9:00 – 12:00 hodin ve Skalné v ulici Za Školou / u budovy obvodního lékaře /
12:00 – 13:00 ve Starém Rybníku / před bývalým obchodem Jednoty /
Žádáme občany, aby hromádky nerozebírali a nepohazovali jednotlivé předměty po městě, když zjistí,
že jsou nefunkční, neupotřebitelné apod. Vždyť většina z nás má zájem o to, aby naše město, spádové
obce a jejich okolí bylo nejen hezké, ale i čisté, bez černých skládek a aby se nám všem v takto pěkném
prostředí dobře žilo. Z tohoto důvodu nechceme, a ani nebudeme, tolerovat zakládání černých skládek,
vandalismus a znevažování práce jiných. Pokud uklidíte veřejné prostranství v okolí Vašeho domu a
požádáte technické služby města, bude shrabaný materiál odvezen bezúplatně. Máte-li pochybnosti či
problém s likvidací jakéhokoli druhu odpadu během celého roku, obraťte se na Městský úřad Skalná.
Jako každý půlrok bude sběr elektro zařízení zajišťovat SDH Skalná. V případě, že potřebujete pomoc
při jeho vynesení, můžete kontaktovat velitele SDH Skalná pana Melničuka na mobilním telefonu 777
597 803.

Odkup palivového dřeva
Zájemci o odkup palivového dřeva si mohou podat vyplněný formulář, který najdete na webových
stránkách města Skalná. Cena za kubík je 450,- Kč plus doprava. Po vyplnění formuláře a zaslání na
MěÚ Skalná, bude Vaše žádost zaevidována a postupně dle aktuálního stavu dřeva plněna.
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č. 16 Západní Čechy
13h Františkovy Lázně /u nádraží/
13,30 Skalná /vedle Pošty/
14h Hazlov /autobusová zastávka/
14,30 Libá /na náměstí/
15,30 Aš /u malého nádraží/
16h Krásná /u OÚ/
16,30 Hranice /na náměstí/
Prodej 22. 6. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Holokrčky
Kalimera /selské brojlerové kuře/
Brojlerová kuřata
Perličky
Prodej 18. 9. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci

stáří:

12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
6-10týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-7dní
1-6týd.

cena:

140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč
90-100,-Kč
90-100,-Kč
160-170,-Kč
270-350,-Kč
70-90,-Kč
70-90,-Kč
25,-Kč
100-150,-Kč

stáří:

12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.

cena:

140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč

Výkrmové směsi ke každému druhu drůbeže
10kg balení
190,-Kč
Nutrimix - vitam. a minerál. přípravek pro drůbež
60,-Kč
Combisol SE – komplex vit. E a selenu, vhodný pro výkrmovou drůbež
110,-Kč
Forticoat NL – komplex organických kyselin
110,-Kč
prevence množení patogenních mikroorganismů, např. kokcidie, zlepšuje zažívání a trávení
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ A NA OBJEDNÁVKU!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz
Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na www.prodej-drubeze.cz
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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. května 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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