Skalenský zpravodaj
Březen 2021
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
poslední rok byl plný událostí, které se dříve zdály být nemožnými. Pandemie změnila život nás všech
a stále ho mění. V posledních dnech dochází ke znatelnému snížení počtu nakažených v našem
městě. Doufejme, že se situace bude již jen zlepšovat. Když se budeme chovat ohleduplně a navzájem
si pomáhat, přečkáme tuto náročnou dobu.
Co se jiného v minulém měsíci událo u nás ve městě?
Na Novém světě se začalo s pokládkou elektrického vedení do země a současně i budování nového
veřejného osvětlení v tomto místě. S firmou CETIN se nám podařilo dojednat pro tento prostor i
pokládku telefonních kabelů do země. Podali jsme několik žádostí o dotace na Karlovarský kraj.
Začínáme s úklidem po zimě. Jakmile nám to počasí umožní, dojde k nejnutnější opravě komunikací.
Začátkem dubna nás čekají Velikonoce. Přeji vám všem, abyste si užili těchto svátků s nejbližšími
v klidu, pohodě a hlavně ve zdraví.
starostka města - Mgr. Rita Skalová

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

89 let
87 let
87 let
85 let
81 let
81 let

Blahopřejeme!
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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Bioodpad
V letošním roce, bude vývoz bioodpadu zahájen v pátek 02.04. - 26.11.2021 jedná se celkem o 35
vývozů.
Pokud nemáte podepsanou smlouvu a zaplacen poplatek u nádoby 120l - 966,-Kč a 240l - 1733,- Kč
nebude Vám bioodpad vyvezen!!
Smlouvu je nutné přijít podepsat, pokud máte zájem o vývoz v roce 2021, na MěÚ k pí. Kirch.

Kamila Kirch-poplatky MěÚ Skalná

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 svoz popelnic s TDO, kde bude
odpad odvážen firmou Marius Pedersen s.r.o. ve
spolupráci s pracovníky technických služeb města a
to následovně:

v pondělí 19. dubna 2021 Skalná
v úterý 20. dubna 2021 Starý Rybník, 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, jedlý olej / a nebezpečný odpad jako jsou autobaterie, léky, oleje, kyseliny, barvy
apod. Tento nebezpečný odpad můžete odnést do sběrného kontejneru, který bude přistaven v

sobotu 17. dubna 2021
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 občanů má zájem, aby naše město a spádové
obce i jejich okolí bylo nejen hezké, ale i čisté a bez černých skládek. 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 vedoucího technických služeb města
pana Melničuka na tel: 777 597 803, bude shrabaný materiál bezúplatně odvezen. Máte-li
pochybnosti či problém s likvidací jakéhokoli druhu odpadu během celého roku, obraťte se na
Městský úřad Skalná. Jako každý půlrok bude sběr elektroodpadu zajišťovat JSDH Skalná.
Zároveň prosíme o tvoření „hromádek“ v co nejzazším možném termínu.
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Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak
moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv
na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou
suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba
tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou
silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do
daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v
podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní
druhy je tedy nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti.
Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco
jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od
společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš pozemek
musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas
vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace
takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz.
Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na
webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů na webu sázíme
budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po
zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší
krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit
dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné
přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.

Sponzorský dar firmy LUKAS CZ spol. s r.o.
Od našeho největšího zaměstnavatele ve Skalné, firmy LUKAS, jsme obdrželi 1000 respirátorů.
Respirátory nám byly předány panem ředitelem Ing. Němcem. Děkujeme moc😊
Ihned začala distribuce našim seniorům nad 80 let spolu s rouškami, které jsme dostali od státu
a Karlovarského kraje. Další respirátory a roušky byly rozdány seniorům ve věku nad 75 let.
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Veškeré podrobnosti k záměru naleznete na úřední desce nebo na webu města.
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Maškarní karneval ve školce
Přípravy na karneval začaly ve školce již začátkem února výzdobou tříd a prostor budovy MŠ. Děti
byly seznámeny s tradicí Masopustu a následně si vyráběly masky i škrabošky, malovaly, vystřihovaly,
kreslily, zdobily.
Z důvodu epidemiologických doporučení nebylo vhodné nosit do školky různé masky, proto jsme
zvolili jako alternativu karnevalu PYŽAMOVOU PÁRTY. Celodenním programem nás provázelo
soutěžení, promenáda v pyžamech dětí i dospělých, zábavné hry a činnosti aj. K dopolední svačině
nechyběly ani tradiční masopustní koblížky. Pyžamovou párty, kterou si užili děti i dospělí jsme
zakončili odměnami v podobě karnevalových balíčků plných překvapení. Odměny dětem zajistila MŠ
a děti byly z balíčků nadšeny.
Za MŠ Bronislava Kuželková, ředitelka
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Policie ČR
KARLOVARSKÝ KRAJ - Duben = měsíc bezpečnosti.
Duben je považován za měsíc bezpečnosti na našich silnicích. S příchodem jara vyráží do
silničního provozu i cyklisté, motocyklisté a koloběžkáři, kteří během zimních měsíců
nechávali své dvoukolé "miláčky" odpočívat.
Motocyklisté by si měli uvědomit, že patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu.
Případný střet s vozidlem nebo pevnou překážkou končí ve valné většině těžkými zraněními
nebo dokonce smrtí. Proto motocyklisté zbytečně neriskujte a nepředjíždějte v nepřehledných
místech, v zatáčkách apod., neboť je to nebezpečný a zbytečný hazard.
Po zimě se určitě mnozí z nás těší i na první výlet na kole, proto si připomeneme několik rad a
doporučení pro cyklisty:
 Před jízdou nezapomeňte utáhnout matice a šrouby u kola.
 Zkontrolujte stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, osvětlení,
správné napnutí a promazání řetězu a také jeho krytu.
 Nezapomeňte ani na nářadí, náhradní díly, případně hustilku.
 Vidět a být viděn je velice důležité, proto kromě světel, byste měli používat pestré
oblečení s reflexními prvky.
 Vždy používejte ochranou přilbu.
 Respektujte zákaz požívání alkoholu, i cyklista je účastníkem silničního provozu.
 Pamatujte, že blatníky chrání cyklistův obličej i oblečení.
S krásným jarním počasím dochází i ke zvýšenému pohybu chodců, a to nejen ve městech, ale
i v turisticky zajímavých oblastech. Každý chodec je účastníkem silničního provozu. Jako
chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit po
vyznačené stezce pro chodce. Kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé
krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe. Dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost.
Při snížené viditelnosti noste raději oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět. V šeru a ve
tmě, opatřete svoje oblečení reflexními prvky a doplňky, které ve světlech projíždějících
vozidel výrazně září. Při přecházení přes vozovku využívejte pokud možno vyznačené
přechody pro chodce. Pokud se v místě přechod nenachází, vozovku přecházejte vždy na
přehledném místě.
Na silnice se také vydávají i řidiči, kteří v zimě s vozidly tolik nevyjíždějí a po zimní
přestávce si musí znovu zvykat na provoz a složitější dopravní situace. Všem účastníkům
silničního provozu doporučujeme, aby co nejvíce dbali opatrnosti při svých cestách a chovali
se k sobě ohleduplně. Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů.
por. Bc. Zuzana Týřová
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
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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
11.4. 9.5. a 10.6. 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
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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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