Skalenský zpravodaj
Duben 2021
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
mám velkou radost, že naše děti zase mohou, sice s určitými omezeními, chodit do školy. Doufám, že
epidemiologická situace to po zbytek školního roku dovolí. Od pondělí 12. dubna se i předškolní děti
vrátily do mateřské školky. S kroužky a volnočasovými aktivitami je to ještě komplikované, neboť vládní
nařízení se prakticky každý den mění. Základní škola a fotbalový klub chtějí v létě uspořádat příměstské
tábory, rádi je podpoříme.
Na Novém světě již máme nové veřejné o světlení. V této lokalitě probíhají na pozemcích nových
majitelů stavební práce a začínají se rýsovat nové rodinné domy. V letošním roce zahájíme zasíťování
prostoru „Pod Višňovkou“. Poptávka po stavebních pozemcích je velká a zástavbou této části Skalné
dojde k zacelení volných prostor uvnitř města.
Komunikace jsme zatím nemohli začít opravovat. Rozmary počasí nám to nedovolily.
Mám radost z iniciativy pana Valečky týkající se úklidu okolí Skalné. Pokud také chodíte často do
přírody, procházíte se v okolních lesích, jistě jste si všimli odpadků, které do těchto míst zajisté nepatří.
Odhodili je tam lidé z projíždějících aut, turisté i někteří naši občané. Příroda v našem okolí je krásná,
buďme rádi, že tu máme spoustu lesů, cest pro pěší i cyklisty. Snažme se je udržovat v čistotě.
Přeji Vám prožití krásného, snad již slunného a teplého jara😊
starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce března
Anežka Horáčková
Marie Loukotová
Gabriela Glazerová
Kateřina Mašková
Erika Šollarová
Helena Králíková

Jubilanti měsíce dubna
89 let
87 let
87 let
85 let
81 let
80 let

Františka Vališová
Arnošt Teschauer
Rudolf Dellinger

94 let
82 let
80 let

Blahopřejeme!

Omlouváme se paní Králíkové za chybu uvedenou v březnovém Skalenském zpravodaji.
Matrikářka MěÚ Skalná - Jana Herrová

Informace z MěÚ
Knihovna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
informujeme Vás, že městská knihovna je otevřena vždy ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin.
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Skalná – ceník služeb platný od 1. ledna 2021
SKO včetně DPH 15 %

Objem nádoby

Četnost obsluhy
1 x 14 dní

80 l
120 l
240 l
660 l
1100 l

1329
1915
3588
8855
13628

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

1 x týdně
1921
2731
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, tříděný odpad) 390,-Kč/rok, cena se připočítává
ke směsnému komunálnímu odpadu.
Biologicky rozložitelný odpad včetně DPH 15% = BRKO
Komodita

BRKO

Objem nádoby

120 l
240 l

1 vývoz

27,60
49,50

dubenlistopad
týdně

1x

966
1733

Smlouvy se uzavírají na každý rok nové od 15. března.
Platební údaje Města Skalná: účet č. 3024331/0100 KB Cheb, SS: 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

Splatnost poplatků byla do 31. března daného roku.

Číslo poplatníka zjistíte na MěÚ u paní Kirch, nebo na tel: 354548824
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Máte uhrazeny poplatky?
Odbor místních poplatků vyzývá občany, aby si
překontrolovali, zda mají ve správné výši
uhrazeny poplatky za bioodpad a komunální
odpad, poplatek ze psů, hřbitovní poplatek,
nájemné za pozemek, kůlnu či jiný nebytový
prostor za rok 2021, které byly splatné do
31.03.2021.
Pokud jste tak neučinili, doporučuji dlužnou
částku uhradit co nejdříve. Pro bližší informace
o Vašich poplatcích volejte na tel: 354548824.
Platbu můžete uhradit na účet města Skalná: 3024331/0100 vedeného u Komerční banky v Chebu,
vs: číslo poplatníka, specifický symbol zjistíte dle poplatku: 3722 – komunální odpad, 1341 – ze psů,
3632 – hřbitovní poplatek, 1012 – pozemky, 1013 – kůlny, 3726 – bioodpad. Nebo v hotovosti do
pokladny města Skalná. Děkujeme všem poplatníkům za včasnou úhradu.

Pořádek ve městě
Vážení spoluobčané,
žádáme všechny majitele psích mazlíčků o dodržování obecně závazné vyhlášky, aby svého pejska měli
na vodítku tam, kde je to dáno vyhláškou a aby si po svém mazlíčkovi uklízeli exkrementy, kterých je
nyní plná obec. Všichni chceme mít krásné město, a tak bychom měli dodržovat pořádek.
Kamila Kirch

Úklid Skalné
Vážení čtenáři Skalenského zpravodaje,
jestliže Vás již nebaví válet se na gauči a chtěli si protáhnout tělo, projít se s rodinou, či vyvenčit psa,
ideální příležitost se Vám nabízí v sobotu 24. dubna. Vydejte se na svou oblíbenou trasu, po které
normálně chodíte na procházky, běháte, či jezdíte na kole. Když sebou vezmete velký pytel, sesbíráte
pár petek, plechovek od piva a energetických nápojů, k tomu tu nějakou vyhozenou roušku, zaručeně
tím naštvete spoustu lidí, kteří je pracně po vypití či použití poházeli v našem okolí. Ti, co se chtějí
vymlouvat, že nemají pytel a rukavice, si je mohou vyzvednout v přízemí MěÚ Skalná (stolek s knihami),
kde budou od pondělí 19. dubna v omezeném množství volně k odběru. Co se sesbíraným odpadem?
Buďto pošlete fotografii přes WhatsApp na telefonní číslo 604 152 832 s místem, kde se pytel nachází,
abychom ho mohli vyzvednout, nebo ho umístěte ke kontejneru s tříděným odpadem. Vaše úlovky
budou zveřejněny na sociální síti instagram pod hastagem #trashhuntersguerrilla #nejsemprase. Ti, co
nemají čas v sobotu, nevadí!!! Odpadků je v našem okolí dost a myslím si, že na každého se ve velkém
množství dostane v jakémkoliv čase i době.
„Má to smysl nebýt prase, abychom to nemuseli uklízet zase“.
Za iniciativu Trash Hunters Guerrilla
Jan Valečka
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Lokalita „Pod Višňovkou“
V případě jakýchkoliv dotazů k připravovaným parcelám použijte email pozemky@skalna.cz nebo
telefonní číslo 354 548 823.
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Zprávy z mateřské školky
Od 1. března byly MŠ celostátně uzavřeny z důvodu Covidu, ale přesto se ve školce nezahálelo.
Zaměstnanci využili tento čas k úklidu a dezinfekci vnitřních prostor budovy. Také zahájili jarní úklidové
práce na zahradě i v zahradním domku. Všechny třídy byly obohaceny o nové dětské židličky a stolky.
Motýlci se mohou těšit na nový relaxační bazén.

Sponzory MŠ jsme před Velikonocemi obdarovali
velikonočními dekoracemi vyrobenými zaměstnanci
naší školky.

Po celou dobu uzavření jsme předškolákům zajišťovali distanční vzdělávání formou off-line. Začali jsme
tématem: „Otvírání jara“, kde jsme se zaměřili zejména na první jarní kytičky.
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Dalším tématem pokračovaly svátky jara – Velikonoce.

Třetím tématem byly domácí zvířata a jejich mláďata.
Těšíme se na znovuotevření, které pro
předškoláky proběhne v pondělí 12.dubna
2021.
Za mateřskou školu
Bronislava Kuželková

Testování v MŠ – informace pro rodiče předškoláků
Návrat dětí do školky je podmíněn pravidelným testováním.
Preventivní testování dětí umožní bezpečné prezenční vzdělávání od pondělí 12. dubna 2021 také v
naší mateřské škole. Testování bude prováděno zákonným zástupcem dítěte za asistence pověřených
zaměstnanců MŠ půl hodiny před nástupem do školky, vždy 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek
v přízemí budovy MŠ v místnosti k tomu určené. Po oteplení bude testování prováděno v zahradním
altánu a pergole. Testovat se bude pomocí neinvazivních antigenních testů. Dětem se odebere vzorek
vatovou tyčinkou z přední části nosu a s rodiči počkají 15 minut na výsledek. Pokud je test negativní,
dítě může do školky. V případě pozitivního testu bude dítě odesláno na PR- PCR test lékařem a pokud
to bude ve čtvrtek bude muset celá třída do karantény.
Do mateřské školy mohou přicházet pouze děti opravdu ZDRAVÉ.
Třídní učitelky předškoláků MŠ Skalná
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Pro zábavu
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Hasiči Skalná - 16 výjezdů za první tři měsíce roku 2021.
Od začátku roku 2021 evidujeme 16 mimořádných událostí, u kterých zasahovala Jednotka sboru
dobrovolných hasičů města Skalná. Jednalo se o jeden požár rodinného domu v Lubech u Chebu, kde
došlo k zahoření jedné z místností od kamen na tuhá paliva. Čtyřikrát hasiči likvidovali následky
dopravních nehod a ve čtyřech případech odstraňovali stromy ze silnic i skalenského hřbitova. Dvakrát
byli operačním střediskem povoláni k nouzového otevření uzamčených dveří ve Skalné. Ve dvou
případech se také jednalo o pomoc Záchranné zdravotní službě Karlovarského kraje, při transportu
pacienta. Po jednom zásahu evidujeme události spojené s prasklou kanalizaci a zatopenou
provozovnou ve Františkových Lázní, asistenci při rozvozu ochranných pomůcek spojených s COVID 19
a ve statistice nemůže chybět jeden planý poplach. V součtu těchto zásahů bylo zraněno celkem 6
civilních osob. V jednom případě byla nutná asistence letecké záchranné služby a u jedné události
spojené s resuscitací za pomoci přenosného defibrilátoru AED musel lékař u zachraňované osoby
konstatovat smrt. Zde se nepodařilo po zástavě srdce obnovit srdeční rytmus zachraňované osoby.
Roman Melničuk – velitel
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Zároveň upozorňujeme, že o týden později, 22. 05. 2021, se konají dětské rybářské závody, na které
se můžete přihlásit rovněž u pana Karla Schveinera. Tyto závody budou od 8:00 do 10:00 hod.
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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, cena 185-229,- Kč/ ks.
Prodej: Skalná - u pošty
09.05. a 10.06. 2021 - 13.35 hod.
14.6. 2021 - 13.55 hod.
Výkup králičích kožek-cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod, tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Koupím byt a garáž ve Skalné
Popř. nebytový prostor.
Rychlé jednání, děkuji za nabídky.
Tel. 777 821 665
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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. dubna 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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