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Z historie Skalné
Pokra ujeme v historickém seriálu, tentokrát ale o HÁZENÉ ve Skalné. Za átek tohoto sportu se
v na em m st datuje okolo roku 1965. V této dob se té za alo s výstavbou h
za kolou.
kol ák“ pak byl sv dkem mnoha mistrovských utkání. M li jsme házenká ské oddíly mu , dívek a
v chlapecké kategorii star í, mlad í a mini- áky. Postupem asu hrála Skalná prim nejen v okrese, ale i
v kraji. Na i hrá i byli pravideln ve výb rech kraje a dokonce i v národních týmech (A. Chmelí a V.
Vrbová – 1. liga SSR v Kop ivnici a Ostrav ).

J.Bene , M.Plch, Z. ik, J.Glázer, Bauer, I.Horák, V.Nejedlý, L.Vokoun
P.Kozlík, Kapic, J.Kadlec, R.Bednarik, J.Komorous, M.B íza, B.Slach

J.Bene , L.Holubová, A.Doj arová, V.Vrbová, M.Hartlová, J.Ut kalová, B.Bradá
J.Hodinová, V.Michalcová, V.Kube ková, L.R ková, E.Michalcová, Freislerová, Krausová

V.Vrba, R.Voborník

M stský ú ad Skalná – evidence obyvatel si dovoluje upozornit ob any, kte í nemají ve svých
Ob anských pr kazech uvedenu ulici v trvalém pobytu, aby si nechali tyto pr kazy vym nit. Uvedená
ulice v adrese trvalého pobytu je povinný údaj v Ob anském pr kazu.
Dále bychom cht li upozornit v echny dr itele OP typu kní ka a OP vydávaného v roce 1994 –
1995 s uvedenou platností - bez omezení, e tyto ztrácejí platnost a je nutné si za ádat o nové.
K ádosti o nový Ob anský pr kaz je pot ebné dolo it :
1 x aktuální fotografii
Rodný list
pop . Oddací list, Úmrtní list partnera, Rozsudek o rozvodu man elství
VÝM NA OP JE BEZ POPLATKU
Michaela Branická, matriká ka

OZNÁMENÍ
Oznamujeme, e vstupenky na Reprezenta ní ples m sta Skalná, který se bude konat 19.2.2005 ve
sportovní hale, jsou je
v omezeném po tu k dostání v knihovn ve Skalné, kde obdr íte i pot ebné
informace (tel.354596935).
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Spole enská kronika
Jubilující ob ané
Cízlerová
Vrba
Pöschlová
Dellingerová
Hochman
Pad ra

Dorota
Josef
Miloslav
R ena
Barbora
Vladimír
Ji í

84
82
70
70
60
50
50

Blahop ejeme

!

Narození
Pouzar Filip
Verbovský Ale
Altmanová Markéta

7.1.
7.1.
8.1.
M.Branická, matriká ka

Lisabon ve Skalné
Omlouvám se v em fotbalovým fanou m, ale Benfica Lisabon do Skalné v dohledné dob nezavítá. Jde
o n co jiného, co bylo v Lisabonu „uva eno“ ji v roce 2000 a spletitými cestami p ichází a k nám. Co to je? Je
to zám r evropských zemí stát se ve sv tové konkurenci (zejména v i Spojeným stát m americkým a Japonsku)
úsp
ími a p edstava, jak na to – (mimo jiné) p es vzd lání!
Mnoho ob an asi nev novalo pozornost skute nosti, e nás poslanci obda ili novým kolským zákonem.
esto ka dý, kdo má d ti kolou povinné, jeho vliv d íve nebo pozd ji post ehne. Kdy v ni em jiném, pak
v tom, e nebude moci pom ovat dne ní kolu svými kolními zku enostmi. Skrze tento zákon vstoupil Lisabon i
k nám. kola se bude m nit!
Pro ? Ne kv li Lisabonu. Kv li tomu, e se m ní ivot. Staré r ení sice praví: „ kola – základ ivota.“
Ale popravd
eno, tradi ní kola dnes za ivotem pon kud pokulhává. A tak v Lisabonu bylo vlastn jen
pojmenováno to, co v ichni proz etelní lidé ji v dí: kola se musí zm nit!
Ale jak se má zm nit? Práv to bylo v Lisabonu
eno: Neu it „p edm ty“, ale p stovat u ák
dovednost znalosti a dovednosti prakticky uplatnit. V dob , kdy d ata a ho i docházejí na základní kolu by
li nabýt prakticky pou itelných dovedností (tak zvaných „kompetencí“) v osmi oblastech:
• Komunikace v mate ském jazyce.
• Komunikace v cizích jazycích.
• Matematická gramotnost a kompetence v oblasti p írodních v d a technologií.
• Kompetence v oblasti informa ní a komunika ní technologie.
•
it se u it.
• Zp sobilost spolupracovat s jinými lidmi, být aktivními leny ob anské spole nosti (v originále
„Interpersonální sociální a ob anské kompetence“).
• Podnikatelské dovednosti.
• Kulturní rozhled.
Ov em, hezká my lenka, jak ji ale uskute nit? Tak to bude „o ek“. A na jeho rozlousknutí nebude sta it kola
sama, proto e ka dý z nás se u il nejen ve kole, ale nejprve v rodin , od kamarád , z toho co vid l kolem
sebe u dosp lých…
Jsme v tom vlastn v ichni! Od ka dého z nás se mohou d ti u it. A víme, co si pod t mi osmi
„kompetencemi“ p edstavit? Pokud ne nebo ne moc jasn , povíme si o n kterých z nich p
!
Stanislav Hercig
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Zimní události z mate ské koly
Zájmový krou ek M ,,Malých
írodov dc “ uspo ádal ji po
etí akci: „ Zimní lesní den“.
kolik dní p edem nosily d ti
do kolky dobroty pro lesní
zv
i ptactvo. Odpoledne
17.ledna se v ichni spole
s myslivcem vydali hlubokým
lesem ke krmelci, aby zakrmili
pro lesní zv . Mlad í d ti, pro
které by cesta ke krmelci byla
náro ná a vy erpávající, pe ují
pr
po celou zimu o dv
krmítka pro ptá ky. Krmítka
jsou umíst na v zahrad M a
ti mohou z oken pozorovat
nej ast í pta í náv vníky,
kterými jsou kosi, vrabci,
sýkorky,n kdy zavítají i sojky,
ba anti, zvonek i hýl. V lednu
byla proto ve t íd Sluní ek
vyhlá ena sout
„ O nejkrásn í pta í dort“. D ti
s nad ením vyráb ly a zdobily
lákavé pochoutky pro pta í
kamarády. Nejkrásn í dorty
byly
vyhodnoceny
a
odm ny, v echny dorty d ti
pr
p ipravují ptá m
do krmítek a pak s radostí
pozorují, co jim nejvíce
chutná. Na zahrad M je
ti spole
s paní u itelkou
vyrobily „ Pta í strom“.
Práv proto, e d ti projevují
veliký zájem o p írodu i
zví ata, p el na oplátku
27.ledna pan myslivec na
náv vu do kolky a p inesl d tem ukázat sbírku srn ích par
, jeleních i da ích shoz a spole
si
s d tmi vypráv l o voln ijících zví atech v na ich lesích. P ipomn l, jak se chovat v p írod , jak ji
chránit a spole
jsme naplánovali jarní akci „ Den Zem “. Na rozlou enou d ti myslivci zazpívaly
písn o lese a zví átkách.
Ve tvrtek 3.února se d ti ze t ídy Sluní ek se svými u itelkami podívaly na vyu ování v 1.t íd Z , co
bylo pro v inu dlouho o ekávaným zá itkem. Díky velmi p knému p ístupu paní u itelky prv
R.
íkové k d tem bylo z ejmé, e v echny p ítomné d ti z mate inky ztratily ostych z neznámého
prost edí. Ve kole se v em líbilo, d ti si navzájem p edaly drobné dáre ky a u se t í na zá í, kdy
ina z nich také nastoupí do 1.t ídy Z .
V tomto m síci nás je
eká „Valentýnský ve er p i sví kách“ ( spole
ob t ídy se zam stnanci
, d tmi a rodi i) a také „ kolkový ma karní karneval“, o t chto akcích se jist do tete p
.
Za M Bronislava Ku elková
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Comfort Granit
KAMENICTVÍ

nabízíme:

kompletní realizace h bitovních pomník
lampy, vázy, urny (z kamene, bronzu i nerezu)
ní pomník
renovace nápis (zlacení, st íb ení, barvení)
krby, krbové vlo ky, zahradní krby
z p írodního kamene : parapety, kuchy ské linky
dla by, obklady, stoly, fontány,
dekorativní a dárkové p edm ty

kancelá
Slepá 285, Skalná 351 34
prodejna
areál ST ELNICE JIMI
Mostov Odrava u Chebu

tel:

602496459

Franti ek Suchánek

Kulturní p ehled na únor
FILMY
kino Art, Cheb
17.2.-20.2.
21.2.-24.2.
25.2.-28.2.
1.3.-2.3.
3.3.-6.3.
11.3.-13.3.

5x2 20:00 drama,romant. Francie
Slonisko a medvídek Pú 17:00 rodin.,anim. USA
Kafe a cigára 20:00 komed.,povíd. USA
Vybíjená:B do toho na plný koule 20:00 komed. USA
Lovci poklad 20:00 ak ní,dobr. USA
Protivný sprostý holky 20:00 komed.,drama USA

kino Sv t, Cheb
17.2.-23.2.
Alex.Veliký 17:00,20:30,23:30(Pá,So) drama,dobr., USA,VB,N m., Niz.
20.2.
Looney Tunes:Zp t v akci 15:00 komed.,dobr.,rodin.,anim. USA
24.2.-27.2.
Slonisko a medvídek Pú 17:30 rodin.,anim. USA
24.2.-27.2.
Snowboar áci 20:00,22:00 komed. R
27.2.
Spy Kids:Game over 15:00 komed.,dobr.,sci-fi,rodin. USA
28.2.-2.3.
Ú as ákovi 17:30 komed.,ak ní,rodin.,anim. USA
28.2.-2.3.
Lovci poklad 20:00 ak ní,dobr. USA
kino Plesná
18.2.

Snowboar áci 18:30

25.2.

Bridget Jonesová 2 18:30

stské kino, Franti kovy Lázn
17.2.-18.2.
Okrsek 49 16:00,19:30 thriller,drama,ak ní USA
19.2.-20.2.
Garfield ve filmu 16:00 komed.,rodin.,anim. USA
19.2.
Okrsek 49 19:30 thriller,drama,ak ní USA
20.2.-22.2.
Deník Princezny 2 16:00(Ne),19:30 komed.,rodin.,romant. USA
23.2.-25.2.
Bridget Jonesová 2 16:00,19:30 komed.,drama,romant. VB
26.2.-27.2.
Polární expres 16:00 dobr.,rodin.,anim.,mysteri USA
26.2.-27.2.
Dannyho par áci II. 19:30 thril.,komed.,ak ní,krimi USA,Austr.
28.2.-1.3.
Vet elec vs. Predátor 16:00,19:30 thril.,sci-fi R,Kan.,USA,N m.
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DIVADLO
Západo eské divadlo, Cheb
17.2.,22.2.
Rád to n kdo horké? 17:00 var.,kabaret
20.2.
Stvo ení sv ta 15:00 d tské
26.2.,2.3.
Bou e 19:00 inohra,komed.
27.2.
O lenochovi 15:00 d tské
5.3.
Zahraj to znovu,Same 19:00 inohra

KONCERTY
Produk ní centrum Kamenná, Cheb
25.2. Jeník+Batto 20:00 ost.koncert jazzová kavárna
11.3. -123 minut 20:00 jazz-blues velký sál
ské kulturní st edisko, A
25.2. lapeto 19:30 ostat. koncert

Divadlo Bo eny N mcové, Franti kovy Lázn
14.2.
M.Suchánek&R.Genzer aneb
Pokra ujeme v krasojízd 19:30 talk sh.
22.2.
La…áska 19:00 inohra

Co nového v knihovn ?
Od února je ji knihovna otev ena pro ve ejnost. Zm nila se pouze otevírací doba:
tské odd lení: Po 13:00-16:00, t 13:00-17:00
odd lení pro dosp lé: Út 13:00-17:00, St+Pá 13:00-19:00
Stále probíhá revize knihovního fondu, proto mohou být slu by knihovny v ur itých oblastech omezeny.
Na Apríla se chystá v knihovn „Noc s Andersenem“ pro d ti ve v ku 8-12 let. D ti budou páte ní noc trávit ve Sportovní
hale, budou si moci p íst pohádku, zahrát n jaké hry, surfovat na internetu, aj., podrobnosti v p tím ísle. P ihlá ky budou
v b eznu k dispozici v knihovn i na Z .
Lenka Brejchová, knihovnice

FOTBAL 1/2005
V pátek 21.ledna se konala valná hromada FK KEMA Skalná, na které byla schválena nová vý e lenských
ísp vk .Od roku 2005 inní ro ní p ísp vek lena v kategorii p ípravky 250,-K , v kategorii star í áci,stará
garda a eny 300,-K a v kategorii mu i 500,-K .Ostatní lenové budou nov platit 200,-K , v p ípad d chodce
100,-K .Fotbalový klub musel p ikro it ke zvý ení p ísp vk zejména kv li stále se zvy ujícím náklad m na
dopravu jednotlivých mu stev k utkáním a zvy ujícím se náklad m na údr bu hracích ploch v areálu
.Zárove byl vyhlá en nejlep í divák roku 2004, kterého zvolili hrá i A a B mu stva mu .Stal se jím pan
L.Lörincz, který také obdr el dárkový ko jako ocen ní za podporu na ich mu stev p i jejich utkáních.
Ji o t i dny d íve, 18.1., se ke svému prvnímu tréninku v novém roce se lo i na e A mu stvo.V následujícím
týdnu se pak hrá i p ipravovali spole , v rámci soust ed ní, ty i dny v areálu sportovní haly a skalenských
les .B hem t chto ty dní absolvovali celkem osm náro ných trénink , kterých se zú ast ovalo pr
rn 26
hrá .Do p ípravy se zapojili i z hostování v K ovatce se vracející Mariánus s Kmet m.Dal í navrátilec, Holý,
ukon il své ú inkování v n meckém Regnitzlosau a takté se zapojil do p ípravy A mu stva.
I b hem následujících trénink se ú ast pohybovala na úrovni 25-30 hrá na trénink, z eho m l trenér Novák
samoz ejm radost.Od prvního únorového víkendu si hrá i zpest í týdenní cyklus (2x hala + 2x les) i p ípravnými
zápasy. Ten první u odehráli na um lé tráv ve Franti kových Lázních proti celku FK Tachov, který hraje
krajský p ebor plze ského kraje a zvít zili 5:2 po polo ase 1:0.Branky st íleli Holý 3, Karlovský a Flaksa.Sestava
Skalné:
Staník – Mariánus (Kirch), Mizera, Kapic, Novák ( echvala) - Lörincz, Makovec, Koubek (Flaksa), Fri - Holý,
Karlovský (Kme ).
Dal í program p ípravných utkání je následující:
13.2. od 14:00 Skalná – Baník Sokolov na h ti s um lou trávou ve Fr.Lázních
20.2. od 15:45 Skalná – Planá u M.L. na h ti s um lou trávou ve Fr.Lázních
26.2. od 15:45 Skalná – TSV Thiersheim na h ti s um lou trávou ve Fr.Lázních, v p ípad p íznivého po así od
10:00 na h ti ve Skalné
5.3. od 14:00 Skalná – Union Cheb na h ti ve Skalné
Tomá P ek
Redakce d kuje v em p isp vatel m. Neoti né p ísp vky budou zve ejn ny v dal ích íslech. Názory redakce se v dy nemusí shodovat s názory
isp vatel . SKALENSKÝ ZPRAVODAJ – m sí ník Skalenské radnice vychází 12x ro
• vydává a tiskne M sto Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná,
O:00254231 • vydávání povoleno pod registra ní zna kou MK R E 11481 • redaktorka Lenka Brejchová tel.354596935, éfredakto i - Radek Voborník
tel. 354548823 a Václav Vrba tel.354594916 • p ísp vky zasílejte na adresu M Ú Skalná, Sportovní 9, e-mailem: zpravodaj@skalna.cz,• uzáv rka ka dého
ísla k 10.dni daného m síce • vy lo 15. února • p ísp vky v elektronické podob uvítáme.
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