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Opatření proti viru H5N1
AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ)
Aviární influenza drůbeže je nebezpečná nákaza hrabavé a vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, volně
žijícího ptactva a exotického ptactva.
Původcem nákazy je virus, který se šíří vzduchem, kontaminovaným krmivem a vodou, nářadím,
osobami a zejména přímým stykem s nemocnými jedinci. Inkubační doba je 3 až 7 dní.
Příznaky nemoci: nechutenství, náhlý pokles snášky, dýchací obtíže, vodnatý průjem, otok hlavy, výtok
z očí a celková slabost.
Ztráty jsou vysoké a dosahují až 100 %.
U domácí drůbeže propukne nákaza většinou po kontaktu s nakaženým vodním ptactvem. Infikovaní
ptáci vylučují virus ve vysoké koncentraci trusem a také očním a nosním sekretem.
Mezi chovy drůbeže (farmami) se nákaza nejčastěji přenese mechanicky a to kontaminovaným nářadím,
osobami, automobily apod. Významnou roli hraje také kontakt drůbeže na trzích, aukcích, výstavách
atd. Značným rizikem je dále nelegální obchod s exotickým ptactvem.
Doporučená opatření:
- Zamezit nepovolaným osobám vstup do chovů drůbeže.
- Chovat drůbež pokud možno v uzavřeném prostoru (tzv. pod střechou).
- Zasíťovat okna a větrací otvory a tím zabránit přístupu volně žijících ptáků.
- Před vstupy do hal a vjezdy umístit desinfekční rohož.
- Není-li možné chovat drůbež v uzavřeném prostoru, je nutné zajistit alespoň krmení a napájení
„pod střechou“. Jde o to, aby se v maximální míře zabránilo kontaminaci krmiva a napájecí vody
trusem volně žijícího ptactva.
- Každodenně kontrolovat zdravotní stav drůbeže i ostatních ptáků.
- Poruchy zdravotního stavu hlásit veterinárnímu lékaři, zejména pokles příjmu krmiva a vody o
více jak 20 %, pokles snášky o více jak 5 % během dvou dnů a zvýšení úhynů o více než 3 %.
- U podnikatelských subjektů vést evidenci o chovu drůbeže, jejích přesunech, veterinárních
zákrocích apod.
Přenos na člověka je sice možný, ale není vůbec snadný. Muselo by se jednat o těsný kontakt člověka
s nakaženým jedincem. Nebo o konzumaci tepelně neopracovaných drůbežích produktů pocházejících
z nakažené drůbeže (maso, vejce). Virus se spolehlivě ničí při teplotě 70° C za 3 minuty. Ničí jej
sluneční paprsky za několik hodin a poměrně rychle hyne v suchém prostředí. Naopak mráz jej
konzervuje.
Účinné jsou běžně dostupné desinfekční prostředky: Chloramin B – v koncentraci 2 %, Chloramin T –
2%, Chlordetal – 2 %, Jodonal – 0,5 %, Virocid – 2 %, Virkon S- 2 % a další.
Obecně platí, že při dodržování základních pravidel osobní, sociální a stravovací hygieny je možnost
přenosu na člověka málo pravděpodobná.
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky
•

k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty,
čepici zakrývající vlasy

•

po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních
ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy, možno
kontaktovat Policii ČR nebo hasiče.
Inspektorát Cheb :

ústředna – 354 431 398

Inspektorát Karlovy Vary :

ústředna – 353 449 026
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Dětský maškarn í ples a Masopust 2006
V sobotu 18. února 2006 uspořádali Sbor dobrovolných hasičů Skalná a
jejich přátelé tolik očekávaný dětský maškarní ples. Od 14:00 hodin proudily
do sálu KEMATu princezny, čarodějnice, mušketýři, piráti a jiné krásné a
nápadité masky, které připravily pro své ratolesti jejich maminky a babičky.
Pro děti byla připravena řada soutěží, například v pojídání baget, házení míčku
na šaška, tanec s obručí. Děti si mohly i zasoutěžit v břišním tanci, který jim
ukázkově předvedla paní Irena Heczková.
Vybrat nejhezčí masku vůbec nebylo snadné, všechny byly moc hezké a
vtipné. Tombola lákala k nákupu výherních lístků; cukrovinek a limonády bylo
také dost. Kdo měl hlad, mohl sníst párků, kolik chtěl. I pro rodiče bylo
připraveno občerstvení, které zajistili hasiči. O dobrou náladu se postarali
kamarádi z kapely PIC-NIC, kteří zajistili reprodukovanou hudbu.
Že se maškarní ples vydařil, bylo vidět na plném sále vesele dovádějících
dětí.
Skalenští hasiči patří k těm, kteří se snaží zachovat v rodné Skalné tradici
Masopustů. Letošní Masopust připadl na 28.února. Průvod masopustních
maškar vyrazil od hasičárny v 17:00 hodin, v čele s kapelou s kapelníkem.
Průvodu přihlíželo mnoho diváků, kteří se mohli v sychravém počasí zahřát
horkým vínem. To pravé masopustní veselí začalo na sále, kam dorazil
masopustní průvod i s kapelou „Parohanka“, která se postarala o zábavu po
celý večer. Letos bylo na sále velmi mnoho masek: havajské tanečnice,
trpaslíci, lesní víla aj.
K masopustnímu veselí patřil dobrý gulášek, dobré pivečko a hlavně
dobrá nálada, kterou, jak doufáme, měli všichni, kteří se přišli pobavit. Je jen
škoda, že do průvodu nepřišlo víc masek, průvod by byl veselejší. V příštím
roce to snad bude lepší.
Tradiční „popeleční středa“ v hasičárně se také vydařila, hasiči připravili
vynikající „sarmy“, „prdelačku“ a jiné dobroty. K dobré náladě přispěla i
harmonika.
Věříme, že se letošní dětský maškarní ples a Masopust všem líbil, všichni si
užili tance a zábavy a už se můžeme těšit na příští Masopust a dětský
maškarák.
Sbor dobrovolných hasičů Skalná by chtěl touto cestou poděkovat všem
sponzorům, kteří nám pomohli zabezpečit jak finančně tak materiálně obě tyto
tradiční akce. Ještě jednou všem moc a moc děkujeme a buďte nám nakloněni i
do budoucna.
SDH Skalná
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci březnu
Schveiner Václav
Housková Helena
Mašková Kateřina
Vrbová Kateřina
Čopko Josef
Schveinerová Marie

50
60
70
81
82
82

Suchan Josef
Kašparová Věra
Veselovská Antonie
Chovancová Františka
Faiereislová Růžena
Vrbová Anna

82
83
83
85
86
86

Narození občánci
Oslovičová Maria
Naar Ondřej
Vogl Lukáš

14.01.
25.01.
20.02.

Slavík Karel

14.02.

Blahopřejeme !!

Úmrtí

Upřímnou soustrast
matrikářka – Michaela Branická

KAMENICTVÍ-KRBY
zpracování přírodního kamene

František Suchánek & Milan Plíhal
výroba – montáž - dodání
-

interiérové krby včetně horkovzdušného vytápění
zahradní krby z kamene nebo betonu (možno s udírnou i bez)
kuchyňské – barové – stolové desky
venkovní – vnitřní parapety
mramorové – pískovcové - žulové obklady a dlažby
zahradní dekorace z kamene (fontány, koryta, květináče, sloupy, chodníkové kostky…)
interiérové dekorace a dárkové předměty (acháty, zkamenělá dřeva a výrobky z nich)
hřbitovní pomníky včetně příslušenství (vázy, lampy, urny… z kamene, bronzu, nerezu)
atypické výrobky dle návrhu zákazníka (ploty, obložení bazénů…)

prodejna: Karlova 2472, Cheb (mezi Kauflandem a Tescem naproti masokombinátu)
kancelář: Slepá 285, Skalná
Jiráskova 1, Aš
Chebská 493, Kynšperk nad Ohří
Lidická 358, Teplá

Na Nivách 570, Luby u Chebu
tel./fax: 354 432 530
mob.: 602 496 459, 602 108 155

www.kamenictvi-cheb.cz

e-mail: info@comfortgranit.cz
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Dětský den a závod netradičních plavidel
V sobotu dne 10. června 2006 se uskuteční Dětský den, tentokrát spojený se závodem
netradičních plavidel. Pro inspiraci zveřejňujeme pár ukázek z loňského závodu ve Veselí nad
Lužnicí, jenž nám laskavě zapůjčil pan Malecha, který bude letos jedním z hlavních
organizátorů Dětského dne. Přesná pravidla pro přihlášení do závodu pro širokou veřejnost
otiskneme v příštím vydání Skalenského zpravodaje.

Nabízíme levné
krátkodobé
i dlouhodobé ubytování
ve výrobním areálu pily
Skalná.

Vhodné pro jednu,
maximálně pro dvě osoby.

1. Prodám a postavím zcela
nový podkrovní byt ve Skalné
veliký 100m2 , cena 870 000,-Kč,
splátky úvěrem cca 5000,Kč/měs možné, ručení
nemovitostí umožním, úvěr
zařídím.

2. Prodám případně dlouhodobě
pronajmu samostatnou bytovou
jednotku 2+1, cihla, velikost
55 m2 ve Skalné.

Informace: osobně na pile,
nebo na telefonu 354594915.
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tel. 602/239934

Kulturní přehled na březen
FILMY
13.-15.3.
13.-15.3.
16.-19.,25.-26.3.
16.-22.3.
23.-26.3.
23.-26.3.
27.-29.3.
30.3.-2.4.
14.-15.3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
21. 3.
22.-23.3.
24. 3.
25. 3.
28. 3.
29. 3.
30.-31.3.

Kino Svět, Cheb
Let. Narnie: Lev, čar. a skříň 17:30 drama,dobr.,rodin.,mysteri. USA
Důkaz 20:30 drama
USA
Harry Potter a Ohn.pohár (14:00) 20:30 dobr.,mysteri. VB,USA
Fimfárum 2 (15:00) 17:30 anim. ČR, SRN
Erasmus 2 17:30,(23:00) komed., romant. Fr., VB
Kletba bratří Grimmů 20:30 thriller,komed.,horor,dobr. ČR, USA
Elizabethtown 17:30, 20:30 komed., drama, romant. USA
Rafťáci (15:00),17:30,20:30,(22:30) komed. ČR

Kino Art, Cheb
Elizabethtown 20:00 komed., drama, romant. USA
Návrat 20:00 drama Rusko
Až přijde kocour 20:00 komed., pohádka Československo
Sloní muž 20:00 drama Velká Británie, USA
Motocyklové deníky 20:00 drama,dobr. USA,SRN,VB,Fr.,Chile aj.(Pozn.:Projekt 100)
Odcházím / Taking Off 20:00 komed., drama USA
U konce s dechem 20:00 drama, romant., krimi Fr. (Pozn.:Projekt 100)
Revizoři 20:00 thriller Maďarsko
Křižník Potěmkin 20:00 drama, válečný Rusko (Pozn.:Projekt 100)
Kachní sezóna 20:00 komed. Mexiko
Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí 20:00 komed. ČR

Kino, Plesná u Chebu
15. 3. Dobrodružství na pasece 2 17:00 děti
24. 3. Finty Dicka a Jane 18:30 kom., krimi USA
17. 3. Doom 18:30 horor, akční, sci-fi USA, ČR
29. 3. Strašpytlík 17:00 dobr.,rodin.,anim. USA
31. 3. Obchodník se smrtí 18:30 thriller, drama, akční, krimi USA
15. 3.
16.-17.3.
18.-19.3.
20.-21.3.

Městské kino, Františkovy Lázně
Sklapni a zastřel mě 15:30,19:30 kom. VB,ČR 22.-23.3. King Kong 15:00, 19:00 dobr. NZ,USA
Zná ji jako svý boty 15:30, 19:30 dr. USA
24.-25.3. Pýcha a předsudek 15:30,19:30 rom. VB
Žít po svém 15:30, 19:30 drama SRN,USA 26.-27.3. Jak se krotí krokodýli 15:30, 19:30 ČR
Harry Potter a Oh.p. 15:30,19:30 VB,USA
28.-29.3. Ještě žiju s věšákem,… 15:30,19:30 ČR
30.-31.3. Erasmus 2 15:30,19:30 kom.,rom. Fr.,VB

DIVADLO a KONCERTY
16.3.,4.4.
18. 3.
19. 3.
25.,30. 3.
26. 3.
27. 3.

Západočeské divadlo, Cheb
Viva Verdi 17:00 činohra
27. 3.
Asagao 19:00 ost.div.
Jenůfa (Její pastorkyňa) 19:00 činohra
7.,8.4. Kočka na kolejích 19:00 činohra
Jak čmeláček vítal jaro 15:00 dětské
9. 4.
Dobr.hastrmana Tatrmana 15:00 dětské
Mrzák inishmaanský 19:00 činohra
10.4.
Dobr.hastrmana Tatr. 08:30, 10:00 dětské
Malý princ 15:00 činohra
11. 4.
Kytice 10:00 činohra
Carmen 17:00 činohra, var./kab.
11. 4.
Kočka na kolejích 17:00 činohra

Produkční centrum Kamenná, Cheb,
16. 3. Petr Bende Tour 19:30 ostat. koncert
23. 3. Petr Váša & Ty Syčáci 20:00 ostat. koncert
17. 3. Face of the Bass 20:00 ostat. koncert
31. 3. Kaltenecker trio 20:00 ostat. koncert
Divadlo Boženy Němcové, Františkovy Lázně
19. 3. Nebyla to pátá,byla to devátá 19:30 činohra
26. 3. Drietomanka 19:30 ostat. koncert
23. 3. Své srdce tobě dám 19:30 ostat. koncert
30. 3. Dámský krejčí 19:00 činoher.operetka
28. 3. Bristol university chamber orchestra and choir 19:30 ostat. koncert
Ingo Casino, Františkovy Lázně
22. 3. Večer operetních a popul.melod. 20:00 Kostýmová revue – sólisté opery Národního div. v Praze
5. 4. Dostaveníčko s operetou 20:00 Slavné světové melodie - sólisté Hudebního divadla Karlín Praha
Ašské kulturní středisko, Aš
18. 3. XIV. Ples učitelů (Konec vodníků …) 20:00
21. 3. ZUŠ - Koncert absolventů II. stupně 18:00
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Zprávy z knihovny
V minulém čísle Skalenského zpravodaje jsem Vás informovala o několika soutěžích a
aktivitách pro děti i dospělé. Některé aktivity pokračují až do dubna, tak je v krátkosti připomenu.
C
Začal nám devátý ročník BŘEZNA – MĚSÍCE INTERNETU, tentokrát
zaměřený na e-government, zejména na komunikaci úřadů s občany
prostřednictvím internetu. Jeho motto je: „Na úřad přes Internet“. Cílem
letošního ročníku je ukázat, že existuje řada velmi hodnotných webů a aplikací
orgánů veřejné správy, které občanům ušetří hodně času a poskytnou množství
užitečných informací. Naše knihovna má v plánu zajistit pro individuální zájemce školení internetu
(nutno se předem dohodnout s knihovnicí na termínu), a to v době od 13. do 24. 3. 2006 a samozřejmě
se opět zúčastníme Noci s Andersenem - v pátek 7. 4. 2006. Do uzávěrky zpravodaje se, do dnes již
mezinárodního projektu Noc s Andersenem, přihlásilo 410 knihoven (32 slovenských, 18 polských, 1
slovinská, 1 německá).
Pro zájemce je možnost prostřednictvím knihovny objednat publikaci „Školička internetu pro
seniory“, která je samostatně použitelná jako učebnice pro kohokoliv, kdo se chce naučit práci
s počítačem. Kniha je psána velmi srozumitelně a bude dobrým pomocníkem všem, kteří s prací na
počítači začínají, bez rozdílu věku. Cena publikace činí pouhých 25,-Kč.
V rámci tohoto měsíce již proběhly v knihovně nějaké aktivity pro děti. Ve čtvrtek 2. března se
v knihovně uskutečnila velikonoční keramická dílna, které se zúčastnily 4 děti. Dívky si zkusily vyrobit
slepičku a různé jiné velikonoční ozdoby z keramické hlíny a na závěr si ještě slepily podstavec na
velikonoční vajíčko ve tvaru kuřátka z roličky od toaletního papíru. V pátek 10.3. byl Den otevřených
dveří pro děti z MŠ. Dostavilo se 28 dětí se třemi učitelkami. Dětičky byly seznámeny s novými
knížkami o holčičce Martince od Gilberta Delahaye, prohlédly si rozdíly mezi novými a již staršími
knihami, ke kterým se jejich čtenáři nechovali
zrovna slušně. Proběhla debata na téma: „Jak se ke
knihám nechováme“, a poté jim knihovnice
společně s maňáskem Šotečkem přečetla příběh o
Martince a oslíkovi Ušáčkovi. Děti měly rozpoznat,
kde Šoteček vloudil do textu nějakou chybu. Po
pohádce si děti prohlédly dětské oddělení a
vzpomínali na to, jak vypadala knihovna při
loňském Dni otevřených dveří a co vše se za tu
dobu změnilo k lepšímu. V úterý 14. března přišly
do knihovny na besídku děti z druhé třídy ZŠ s paní
učitelkou Štěříkovou. Vzhledem k probíhajícímu
učivu se hovořilo především o spisovateli O.
Sekorovi a jeho knížkách. Poté byli druháčci
pasováni na čtenáře.
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„O nejlepší původní českou beletrii (próza, poezie, dětská kniha) vydanou v roce 2005“
můžete hlasovat v soutěži MAGNESIA LITERA (2006) - jedná se o udělování prestižních cen nejlepším
českým knihám. Podrobné informace o soutěži naleznete na webové stránce: http://www.magnesialitera.web4u.cz/. Čtenář může hlasovat na korespondenčním lístku, který dostane v Městské knihovně,
nebo prostřednictvím webového formuláře na: http://skip.nkp.cz/akcMagn.htm nebo případně e-mailem
na adresu: office@magnesia-litera.cz. Tato toutéž trvá až do 10.dubna 2006. Každý PLATNÝ lístek
(mail) bude zařazen do slosování o hodnotné knižní ceny formou poukázek k odběru knih. Vylosováno
bude 1000 čtenářů, kteří pak svou cenu obdrží poštou. Seznam výherců bude uveřejněn na webových
stránkách www.magnesia.litera. Slavnostní předávání cen bude přenášet ČT 2.
C
Svět knihy, s.r.o. a Svaz českých knihkupců a nakladatelů vyhlašují v rámci
projektu ROSTEME S KNIHOU dvě soutěže na podporu literárního a verbálního projevu
dětí a mládeže: Jednokolová soutěž To si přečti pro děti ve věku 6 – 15 let. Text, max. 1
str. A4 – „obhajoba oblíbené knihy“, by měl přesvědčit kamarády, že by si doporučenou
knížku také měli přečíst. Svou práci přineste do knihovny. Vítězné příspěvky budou
zveřejněny na www.svetknihy.cz, kde se i dozvíte podrobnější informace. Jednokolová soutěž Reklamní
slogan na podporu čtení knih pro děti ve věku 10 – 18 let. Děti píší své návrhy vtipného sloganu na
propagaci čtení knih (max. 10 slov), v knihovně se vybere 10 nejlepších prací, které budou hromadně
zaslány do Světa knihy s.r.o. Uzávěrka obou soutěží je 30.3.2006 a vyhlášení vítězů soutěže (1., 2. a 3.
místo) se uskuteční na veletrhu Svět knihy Praha 2006 (4.–7.5.2006). Vítězové obdrží hodnotné ceny.
C
Ústecká knihovna vyhlašuje 4. ročník dětské literární soutěže „Psaníčko“.
Soutěžit v původní, dosud nepublikované, literární tvorbě, v próze i poezii, mohou děti
6.-9.ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z celé republiky. Téma je
libovolné. Rozsah práce max. 3x A4, uvítáme alespoň 2 práce od každého autora.
Soutěžit se bude o hodnotné ceny!!! Své práce označené jménem a příjmením, adresou
bydliště, případně také e-mailovou adresou, adresou školy a třídou, kterou žák
navštěvuje, zasílejte poštou nebo e-mailem do 7.dubna 2006 na adresu Severočeská vědecká knihovna,
Oddělení pro děti a mládež, Churchilla 3, 401 34 Ústí nad Labem. E-mailová adresa: odm@svkul.cz.
Soutěžní příspěvky označte heslem: Psaníčko.

Městská knihovna ve Skalné vyhlašuje v rámci BŘEZNA – MĚSÍCE INTERNETU
literární soutěž pro žáky ZŠ starších 10 let s názvem „Co pro mne znamená Internet“.
Rozsah práce by měl být minimálně na polovinu formátu A4 a neměl by přesahovat 2
listy A4. Soutěžící se mohou například rozepsat na téma, jak často Internet navštěvují, co si
na něm vyhledávají, jaké bude, dle jejich názoru, jeho využití v budoucnosti. Své příspěvky
mohou děti odevzdávat až do konce března v knihovně. Pětičlenná komise pak vybere 3
nejlepší práce a jejich autoři obdrží značkové tričko. V dubnovém čísle Skalenského
zpravodaje se pak dozvíte, jak to všechno dopadlo.

Knihovna vyhlašuje celoroční soutěž pro děti i dospělé, čtenáře i ostatní občany „O
nejhezčí logo Městské knihovny“. Logo by mělo obsahovat M (městská), K (knihovna),
S nebo Skalná. Všechny návrhy budou poté vystaveny v knihovně, ten nejlepší bude použit
na webových stránkách knihovny a plastické ztvárnění bude pověšeno nad vchod do
knihovny. Autor vítězného námětu bude samozřejmě odměněn.

za Městskou knihovnu – Lenka Brejchová
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Maškaření v mateřské škole
Maškařit se u nás začalo již v pondělí 13.února, kdy
do naší školky na plánovaný maškarní karneval přijelo 23 dětí
a několik učitelek s paní ředitelkou z partnerské MŠ
z německého Konnersreuthu. Společně s námi se zúčastnily
promenády všech masek, soutěží, her a tancování. Ve třídě
Berušek si pro německé kamarády připravily krátké
vystoupení a drobné dárečky pro všechny. Z nabídnutých
činností děti nejvíce zaujalo a pobavilo kreslení nohama,
lovení bonbonů bosýma nohama a také občerstvení v podobě
masopustních koblížků a perníku, do nichž byly dětem pro
zábavu zapečeny kousky banánu. Kdo tedy objevil ve své
svačině zapečený banán, dostal jako překvapení medailon pro
štěstí. V závěru dopoledního maškarního programu si společně
české i německé děti s učitelkami zazpívaly v obou jazycích
( Kolo mlýnské a Bruder Jakob). Všechny účastnící se děti
dostaly na památku na tento den zasloužené karnevalové
dárečky a děti z Konnersreuthu si navíc odvezly s velkým
nadšením také karnevalový dort ve tvaru motýla, který jsem
jim upekla a věnovala pro radost.
Masopustní
veselí pokračovalo po
zbytek
února
a
vyvrcholilo v úterý 28.2.
V tento den nebyl ve
školce nikdo k poznání,
protože všechny děti i
učitelky byly převlečené
do nápaditých masek.
Dalo dost práce se
vzájemně poznat, a po té
se
každá
maska
představila ostatním. Pro
děti obou tříd byl
připraven opět bohatý
zábavný program. Tentokrát děti nejvíce pobavila stopařská
dráha ( z papírových stop v prostoru herny) a tanec ve
dvojicích s míčkem mezi čelem dětí. Na závěr čekaly na
všechny děti karnevalové dobroty, které věnovala partnerská MŠ Konnersreuth.
Ve středu 1.března si skupinky dětí ze třídy Sluníček vyzkoušely kresbu zvířecí figury barvami do
sněhového podkladu. Po hodině malování se zahrada MŠ proměnila ve velkou výstavní síň a každý kolemjdoucí
mohl hádat, co za obrázek je nakreslený na sněhové ploše.
Počasí se nám ale vysmívalo, protože už odpoledne se naše obrázky schovaly pod vrstvou čerstvě
napadaného sněhu.Radost i zápal do této nově objevené výtvarné techniky tím děti neztratily a jistě budeme do
sněhu malovat někdy příště znovu.
Ve čtvrtek 2.3. proběhla již tradiční akce s názvem „ Zimní lesní den“, při které starší děti předem ve
školce nastřádaly různé dobroty vhodné pro lesní zvěř (
suchý chléb a rohlíky, jablka, mrkev, zelí aj.) a společně
s učitelkami a myslivcem je odnesli zvěři do krmelců. Po
cestě jsme pozorovali zimní les a stopy zvěře na sněhu.
V pátek 3.3. přišel na oplátku pan myslivec za dětmi do
školky, ukázal jim různé paroží a rohy, obrázky lesních
zvířat žijících v našich lesích a vyprávěl dětem obou tříd o
zvířatech a přírodě. Na rozloučenou jsme panu myslivci
zazpívaly několik písniček o zvířatech i lese. Myslivec děti
ocenil velkou pochvalou a pozval je na myslivecké
vyprávění v přírodě v jarních měsících.
Za mateřskou školu Bronislava Kuželková
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FOTBAL
Příprava FK Skalná na jarní část sezóny
Po dvouměsíční pauze zahájili v průběhu ledna fotbalisté A mužstva přípravu na jarní část sezóny.Tréninky
probíhaly střídavě ve sportovní hale a venku na hřišti nebo v lese. Stejně jako loni proběhlo koncem ledna
čtyřdenní soustředění v domácích podmínkách, které bylo zakončeno prvním přípravným utkáním
s kombinovaným mužstvem Sokolova.
10.února se konala valná hromada FK Skalná, kde byl většinou přítomných členů
schválen nový znak klubu, který vychází z červenobílých barev dřívějšího SK
Vildštejn a černobílého symbolu města, které je a bude vždy partnerem místního
FK. Dalším důležitým bodem jednání valné hromady bylo odstoupení p.L.Vokouna
z funkce předsedy klubu. Novým členem výboru byl pak jmenován p.Josef Bílý a
na první schůzi doplněného výboru byl zvolen novým předsedou fotbalového
klubu p.T.Pěček.
Výbor fotbalového klubu touto cestou ještě jednou děkuje p.L.Vokounovi za práci,
kterou vykonal během svého působení pro skalenský fotbal.
Jarní část krajského přeboru mužů by měla být zahájena 11.3. domácím utkáním
s Toužimí, ale vzhledem k zimnímu počasí, které dosud panuje, je více než
pravděpodobné, že utkání bude odloženo.Stejný osud potká zřejmě i další domácí
duel v druhém kole, tentokrát s D.Rychnovem. Pro úplnost uvádíme přehled domácích utkání krajského přeboru
na jaře 2006 a výsledky všech přípravných utkání, která se, kromě posledního, hrála na umělé trávě ve
Fr.Lázních:
29.1. Skalná – Sokolov 4:2 , branky: Novák F.z pen., Kapic,
Domácí utkání krajského přeboru, jaro 2006:
Karlovský, Lörincz
11.3. 14:30 Skalná – Toužim
5.2. Skalná – Nejdek 6:0 , branky: Frič, Novák F., Hála, Nicklas,
18.3. 15:00 Skalná – D.Rychnov
Kapic, Novák L.
1.4. 15:00 Skalná – St.Role
12.2. Skalná – Sokolov 1:4 , branka : Kapic
15.4. 15:00 Skalná – Lomnice
19.2. Skalná – Tachov 6:6 , branky: Pěček 2, Holý, Novák F., Frič,
30.4. 15:00 Skalná – Ostrov (přeloženo na
Mrázko
NE kvůli Mini ME přípravek)
26.2. Skalná – Lipová 4:1, branky: Novák F.2(1 z pen.), Pěček
13.5.
15:00 Skalná – Drmoul
z pen., Kapic
27.5. 15:00 Skalná – N.Role
4.3. Skalná – Neusorg 3:0, branky: Novák F. z pen., Novák L., Frič
10.6. 15:00 Skalná – N.Sedlo
T.Pěček

P r o

z k r á c e n í

v o l n é

c h v í l e

SUDOKU
Sudoku je hra - hlavolam, který jen
tak neodložíte. Jednoduchá pravidla a
přitom vám luštění určitě dá zabrat.
Na začátku máte hrací plochu, která je
rozdělena na 9x9 čtverečků. Zároveň
čtvercový hrací plán je rozdělen na 9
čtverců (3x3). Každé pole má tedy 9
čtverečků (3x3). V některých
čtverečcích jsou zdánlivě náhodně
vyplněna čísla (1-9). Vašim úkolem
je doplnit tabulku tak, aby v
každém sloupci, řádku i čtverci
(3x3) byla všechna čísla od 1 do 9
(libovolně poskládána, žádné se nesmí
opakovat).

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 • šéfredaktor - Radek Voborník tel. 354548823, redaktor Lenka Brejchová
tel.354596935 • příspěvky zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, e-mailem: zpravodaj@skalna.cz,• uzávěrka každého čísla k 10.dni daného měsíce
• vyšlo 16.března 2006 • příspěvky v elektronické podobě uvítáme.
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