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Ve Skalné bude dostatek stavebních parcel !!!
Dne 3. dubna byla zahájena výstavba inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Panská
louka. Po dokončení stavby, které je plánováno na 30.9.2006, bude v této lokalitě připraveno 25 plně zasíťovaný
stavebních parcel. Stavební parcely budou vybaveny přípojkami plynu, elektřiny, kanalizace, vody, v jednání je i
pokládka kabelových tras Telecomu. Součástí stavby je veřejné osvětlení, podélná stání, místo pro nádoby
separovaného odpadu, chodník, který propojí lokalitu severně k Luční ulici, úprava vodoteče a v druhé etapě (rok
2007) pořízení izolační zeleně, která oddělí obytnou zónu od průjezdné komunikace druhé třídy. Velikost parcel
se bude pohybovat od zhruba 700 m2 až po 1300 m2 . Výjimku bude tvořit jeden okrajový pozemek, který má
výměru okolo 2100 m2 (bude zřejmě nabízen na nižší cenu).
Další postup, který bude zajímat hlavně potencionální zájemce o koupi pozemku za účelem výstavby
rodinného domu bude následující. V současné době je dokončováno geometrické zaměření jednotlivých parcel
tak, aby každá z nich měla konkrétní číslo a konečnou výměru. Zároveň ještě čekáme na dokončení některých
jednání, která mohou ovlivnit celkové náklady stavby. Jakmile bude katastrálním úřadem potvrzeno geometrické
zaměření a zároveň budeme znát veškeré údaje, které mají vliv na cenu, bude do zastupitelstva města předložen
návrh na schválení záměru prodeje jednotlivých stavebních parcel. Již dnes je jasné, že cena za 1 m2 nepřesáhne
v prvním roce prodejů 390,- Kč. Schválení záměru prodeje zastupitelstvem proběhne nejpozději 15.6.2006. Po
tomto datu bude možné podávat na MěÚ Skalná žádosti o zcela konkrétní pozemky dle požadavků budoucích
stavebníků.
Zásady prodejů pozemků ve Skalné mají jasná pravidla, a proto je raději znovu připomínáme. V tomto
případě se budeme věnovat způsobu prodeje pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. Prvním krokem je
schválení záměru prodeje pozemků v zastupitelstvu města. Jedná se o záměr, kde je označeno číslo parcely, její
výměra a minimální prodejní cena. Potom následuje zveřejnění záměru na úřední desce (dle zákona) a dále
v dalších médiích (Skalenský zpravodaj, regionální tisk, apod.). Žadatelům, kteří nemají čas hlídat tato veřejná
oznámení o záměrech prodejů, nabízí město možnost podat žádost o nákup blíže nespecifikovaného pozemku
kdykoliv předem s tím, že po schválení záměru jsou o tomto vyrozuměni písemně, na adresu uvedenou v žádosti.
Tento postup ovšem nezakládá předností právo na koupi pozemku, pouze šetří čas a omezuje riziko, že žadateli
unikne veřejné oznámení o záměru prodeje.
Poté následuje druhá fáze a tou je, že budoucí stavebník podá žádost na MěÚ o koupi konkrétního
pozemku. Žádost je projednána a následně předložena na nejbližším jednání zastupitelstva (jednání probíhají 1 x
za dva měsíce v předem stanovených termínech). Pokud po dobu zveřejnění záměru o prodeji nepodalo řádnou
žádost více zájemců než jeden (uzávěrka pro podávání žádostí je vždy 14 dnů před jednáním zastupitelstva),
schválí zastupitelstvo prodej žadateli za cenu, kterou v záměru označilo za minimální. V případě, že žádost o
jednu konkrétní parcelu podá více než jeden zájemce, jsou tito vyzváni k podání vlastní cenové nabídky. Tento
mechanismus funguje tak, že jsou všichni zájemci o konkrétní parcelu, kteří podali řádnou žádost do uzávěrky
(viz předchozí), pozváni k podání vlastní cenové nabídky. Všichni zájemci jsou seznámeni s postupem při podání
vlastní ceny, podepíší, že takový způsob upřesnění ceny akceptují a poté vloží do obálky vlastní cenový návrh,
který nesmí být nižší než zastupitelstvem schválená minimální cena pozemku. Obálky jsou ihned za přítomnosti
členů komise a všech žadatelů otevřeny, jsou nahlas
přečteny a je sestaveno pořadí nabídek od nejvyšší ceny
k nejnižší. Zastupitelstvo následně dostává doporučení
schválit prodej pozemku žadateli, který předložil nejvyšší
cenu. V případě, že by vybraný žadatel od koupě odstoupil,
nastupuje náhradník, který podal druhou nejvyšší cenu atd.
Po schválení prodeje v zastupitelstvu nastupuje
třetí fáze, kterou je uzavírání smluv. Žadatel složí zálohu
ve výši 6.000,- Kč na náklady spojené s prodejem, dále je
vypracována smlouva o budoucí smlouvě kupní, v které
jsou stanoveny následující podmínky. Stavebník musí do 6
měsíců od podpisu požádat o stavební povolení, do 2 let od
podpisu zahájit stavbu a do 5 let od podpisu stavbu
zkolaudovat. Celá kupní cena se hradí při podpisu smlouvy
o budoucí smlouvě kupní. Po splnění výše uvedených
podmínek je sepsána kupní smlouva, kterou je celý prodej
dokončen.
Veškeré další informace jsou k dispozici na MěÚ
Skalná. Kontaktní osobou je p. Radek Voborník – tel.:
354 548 823 – e-mail: pozemky@skalna.cz
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Veřejná zeleň se stala předmětem veřejné diskuse !
Jakou koncepci má město v oblasti veřejné zeleně? Je kácení a prořezávka
stromů nutnou a promyšlenou záležitostí ? Jak má vypadat zeleň ve městě ? Podobné
otázky jsou v poslední době aktuální a cyklicky se opakují právě v tomto období,
kdy končí období vegetačního klidu a dokončují se zásahy do zeleně.
Každým rokem se opakuje stejná situace. Celá řada občanů žádá město o
pokácení stromů v okolí svých obydlí a zdůvodňují tyto požadavky strachem o své
majetky. Požadavky jsou v některých případech oprávněné, ale v mnohých případech
se jedná pouze o prevenci před spadem listí, nebo strom jednoduše stíní. Podobné žádosti
jsou poměrně přísně posouzeny (v intencích zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny) a jen velice malé množství je uspokojeno. Požadavky na zásahy do zeleně uplatňuje
i město ve své samostatné působnosti, kdy zvažuje, kterou zeleň nahradit, prořezat, nebo
zcela odstranit. Důvody jsou zpravidla logickým vyústěním konkrétních záměrů v oblasti
výstavby, rekonstrukce, nebo se jedná o koncepční snahu vyřešení některých dlouhodobě zanedbaných
ploch.
Ať jsou důvody jakékoliv, je celá řada opatření, která by měla omezit vynucené negativní
zásahy do zeleně. Jedním z nejdůležitějších opatření je dodržování pravidla náhradní výsadby.
Město i přesto, že některé stromy kácí, nebo jejich kácení povoluje (povolení ke kácení vydává
MěÚ ve své přenesené působnosti, postupem ve správním řízení), dodržuje zásadu, že za každý
poražený strom musí být nejméně jeden nový vysazen. V praxi to funguje tak, že pokud o pokácení
stromu požádá jakýkoliv subjekt kromě města, je mu podle zákona uložena náhradní výsadba
konkrétní dřeviny, označeno místo výsadby a uložena následná péče o vysazenou dřevinu po dobu dvou let.
Opatření je to velmi tvrdé (nový strom patřičného vzrůstu a vysazení s odbornou péčí přijde v průměru na 3
– 5 tis. Kč), a proto zde existuje nabídka, že město převezme tuto povinnost za úplatu na sebe a příslušný
strom vysadí v předem vytipovaných lokalitách. Mechanismus je to složitý a možná na první pohled
nepochopitelný, ale v praxi jediný možný, protože v opačném případě bychom neměli jistotu, že náhradní
výsadba proběhne s patřičným efektem. V případě, že je žadatelem o pokácení stromu samotné město (město
musí o pokácení žádat stejným způsobem jako každý jiný) provádí náhradní výsadbu automaticky.
Město poslední tři roky spolupracuje s odbornou firmou, Zahrada Teplá, s tím, že jsou
veškeré výsadby, prořezávky a úpravy zelených ploch dopředu konzultovány a prováděny za
odborného dohledu, nebo přímo pracovníky této firmy. Výsledkem této spolupráce jsou
odborně prováděné prořezávky (uplatňováno v posledních dvou letech), nově upravené zelené
klidové plochy u stavebnin a na Kostelním náměstí, nově vysazené aleje stromů ve Sportovní
ulici směrem k hasičské zbrojnici a ve spojce mezi Sportovní a Za Školou. Nové stromy jsou také
vysazeny v areálu fotbalového hřiště po dokončené výstavbě kabin. Nové stromy budou také
vysázeny po dokončení rekonstrukce České ulice a Kostelního náměstí, a to podél dolní části
České ulice a v prostoru parkoviště u farního úřadu. V součtu město zabezpečilo a do konce roku
ještě zabezpečí výsadbu asi padesáti kultivovaných stromů vhodných do městské zástavby. Po dokončení
infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě Panská louka (naproti společnosti OEHME) dojde k postupné
výsadbě izolační zeleně, která bude pořízena v celém prostrou mezi silnicí a hranicí pozemků určených
k prodeji. Jedná se o plochy bezmála dvou hektarů, kde by mělo být vysazeno asi 75 stromů různých druhů a
téměř 5 200 keřů. Cílem je odizolovat obytnou zónu od silnice a průmyslové části. Dalším záměrem je ve
spolupráci s Místní organizací České svazu zahrádkářů a Karlovarským krajem postupně obnovit stromovou
alej k místnímu hřbitovu, kde se nachází staré vyhnilé a klíněnou napadené jírovce.
Cílem je obnovit a omladit zeleň ve městě a to způsobem, který bude brát v potaz i
následnou údržbu a péči. Ve Skalné je většina stromů přerostlých, se spoustou suchých
větví, jsou zde vzrostlé jehličnany, které mají tříštivé dřevo a při silných větrných poryvech
ohrožují zdraví a majetek osob. Je zde velké množství vyhnilých jírovcových alejí, které
v létě trpí klíněnou. Tento stav je způsoben celkovým dlouhodobým zanedbáním péče o
zeleň a nyní je na řadě náročná a dlouhá cesta k nápravě. Myslím, že nikdo nechce z města
odstranit zeleň a zbavit se tak výhody, kterou by ve velkých městech každý uvítal.
Diskuse k tomuto článku může probíhat na adrese starosta@skalna.cz
Radomil Gold – starosta města
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JAK

POZITIVNĚ OVLIVNIT ŽIVOT VE MĚSTĚ

?

Vážení spoluobčané, nemám sice ve zvyku reagovat na anonymní výzvy, ale tentokrát udělám výjimku.
V souvislosti s rekonstrukcí České ulice a s tím spojeného kácení stromů jsem obdržel velice slušnou, ale přesto
anonymní výzvu k zamyšlení nad nutností kácení starých stromů. Anonymní pisatelé nechtějí „betonové město“
bez zeleně a zároveň říkají STOP dalšímu kácení. Podle mého názoru je tento postoj zcela legitimní a pro pisatele
natolik důležitý, že investovali svůj čas do takovéto formy protestu.
Problémem ovšem zůstává načasování protestu a bohužel i opomenutí připojit svůj podpis a tím
deklarování i určité dávky odpovědnosti. O plánované rekonstrukci toho bylo v regionálním i místním tisku
napsáno již mnoho, protože akce měla být spuštěna již v minulém roce a její projektová a finanční příprava
započala již v roce 2003. Vzhledem k rozsahu a objemu financí opakovaně jednalo o jednotlivých přípravných
fázích i zastupitelstvo na svých pravidelných veřejných zasedání.
Jinými slovy prostor pro ovlivnění rozsahu stavby a získání kvalifikovaných informací o dopadech na
životní prostředí a o veškerých opatřeních, která jsou s takovouto akcí spojena, byl dostatečný, ale přesto
limitován vydáním příslušných povolení a samotným zahájením rekonstrukce. V době, kdy na staveniště vjedou
stroje, začnou se kácet stromy a rozšiřovat komunikace, je bohužel pozdě.
Je veliká škoda, že se daleko více občanů nezajímá o dění ve svém městě průběžně, s cílem získat
představu o plánovaném rozvoji a o budoucích záměrech. Kde jinde naleznete větší prostor pro ovlivnění věcí
veřejných, než na té nejnižší, komunální úrovni, notabene v malém městě, kde znáte osobně starostu i většinu
zastupitelů ? Pokud bych měl označit oblast, která mne nejvíce zklamala při výkonu mé funkce, pak je to právě
velmi malý zájem občanů o dění ve městě. Z toho vyplývá i druhé negativum, kterým je vyjadřování dílčích
nespokojeností až v době, kdy se problém přímo dotkne osobního zájmu jednotlivce. Pravdou je, že každý má
bezesporu právo hájit svůj osobní zájem všemi dostupnými, legitimními prostředky, ale je zde veliký rozdíl
v odpovědnosti. Starosta je spolu s ostatními radními, zastupiteli a pracovníky úřadu odpovědný za fungování a
rozvoj města jako celku, neměl by dopustit, aby osobní zájem jednotlivce byl nadřazen zájmu ostatních a měl by
zabezpečit, aby nebyla zanedbána některá z hlavních oblastí veřejného života.
Všem opakovaně nabízím, aby využili možnosti pozitivně ovlivňovat život v našem městě. Je zde
možnost sledovat veřejná jednání zastupitelstva a vyjadřovat se k projednávaným bodům, je možné přímo
pracovat v poradních orgánech města (komise a výbory), které připomínkují celou řadu zásadních problémů, je
možné se kdykoliv informovat o záměrech města na městském úřadu, je možné si domluvit schůzku se starostou
na jakékoliv téma, je možné kandidovat ve volbách do zastupitelstva a tím se stát přímými aktéry při rozhodování,
je možné připomínkovat konkrétní akce v době jejich příprav. Podmínkou pro využití nabízených možností je
jistá dávka osobní statečnosti, ochota investovat svůj volný čas pro získávání informací a přijetí odpovědnosti za
podávané návrhy.
Omlouvám se za poněkud rozsáhlou reakci, ale za předpokladu, že rozšiřujeme komunikace dopravní,
bylo by chybou zužovat komunikace informační, osobní a lidské. Chci věřit tomu, že se dá vzájemnou
komunikací předejít mnoha nedorozuměním a také chci věřit tomu, že se tato situace může zlepšit i v našem
městě.
Radomil Gold – starosta města

jméno
Radomil Gold
Radek Voborník
Marie Hrnčálová
Michaela Branická
Ludmila Pěčková
Václav Vrba
Lenka Brejchová

KONTAKTY PRO ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ:
funkce
telefon
e - mail
starosta
354548821
starosta@skalna.cz
pozemky - životní prostředí 354548823
pozemky@skalna.cz
tajemnice
354548820
tajemnik@skalna.cz
matrika
354548827
matrika@skalna.cz
účetní
354548822
ucetni@skalna.cz
vedoucí sportovní haly
354596916
vrba.vasek@seznam.cz
knihovna
354596935
knihovna.skalna@quick.cz
DALŠÍ KONTAKTY NA WWW.SKALNA.CZ

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva města Skalná
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění následujících změn a doplňků, svolává starosta města na
čtvrtek 20.4.2006 od 16.30 hodin
veřejné zasedání zastupitelstva města , které se bude konat v zasedací místnosti Sportovní haly Skalná.
Všichni jste srdečně zváni.
Pozn.red.: V době uzávěrky nebyl ještě znám program zasedání.
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Nejen volné pobíhání drůbeže je po Skalné zakázáno
Přišlo jaro a dlouholetí chovatelé drůbeže vypustili svoje slepičky do okolí svých
domovů, aby si mohly nazobat čerstvou trávu a nahrabat něco k snědku. Není však
možné, aby drůbež pobíhala volně po Skalné, ničila hrabáním udržované trávníky a
zanechávala po sobě své exkrementy. Na to myslí Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o
vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, kde čl.VIII zní:
Chov zvířat
1) Zvířetem se rozumí obratlovec kromě člověka.
2) Volným pobíháním zvířat se pro účely této vyhlášky rozumí stav, kdy zvíře není pod stálým dozorem osoby,
která je schopna zabezpečit, aby neohrožovalo veřejný pořádek, majetek nebo zdraví občanů.
3) Každá osoba, která má v držení zvíře a vstupuje s ním na veřejné prostranství je povinna mít toto zvíře na
vodítku, nebo v přepravním kontejneru, či jinak zabezpečeno proti volnému pohybu.
4) Každá osoba doprovázející zvíře na veřejné prostranství je povinna odstranit neprodleně jakékoliv znečištění,
které toto zvíře způsobí ( zejména exkrementy ).
5) Na veřejných prostranstvích je zakázáno:
a) volné pobíhání zvířat
b) vstupovat se zvířaty, nebo je vpouštět na hřbitov, dětská hřiště, pískoviště, nebo jiná místa, kde si hrají děti,
nebo na vodní plochy mezi koupající se občany.
6) Chov drobných hospodářských zvířat je povolen pouze v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru
Skalná.

Z výše uvedeného vyplývá, že se nejen nesmí ve Skalné volně vypouštět
drůbež a jiná drobná hospodářská zvířata, ale i rovněž je chovat doma u svých
obydlí, neboť je to v rozporu s územním plánem sídelního útvaru Skalná. A tak, kdo chová ve
Skalné drobná hospodářská zvířata, dopouští se porušení Obecně závazné vyhlášky č.1/2003,
za což hrozí viníkovi předvolání k přestupkové komisi při MěÚ Skalná podle § 46 odst.2
zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích a uložení pokuty do výše 30.000,-Kč.
V ostatních částech Skalné, jako jsou Starý Rybník, Vonšov, Kateřina a Zelená, není
chov drobných hospodářských zvířat v rozporu s územním plánem.
Radek Voborník

Oprava České ulice v plném proudu
Jak většina skalenských občanů zaznamenala, v pondělí
3.4. byly zahájeny práce na rekonstrukci komunikace v České
ulici. S rekonstrukcí je spojeno mnoho omezení, a proto je
třeba být pozorný, zvláště při stanoveném přechodném
dopravním značení a omezení chodeckého provozu. Celá
rekonstrukce se bude týkat i úpravy křižovatky na Kostelním
náměstí a komunikace vč.parkovacího místa za kostelem sv.
Jana Křtitele. V souladu se schválenou projektovou
dokumentací bude komunikace v některých místech rozšířena,
nebo zúžena tak, aby vyhovovala novým normám pro provoz
na pozemních komunikacích a zároveň mohl být vybudován
souvislý chodník v celém úseku rekonstrukce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o páteřní komunikaci,
muselo být naplánováno rozdělení rekonstrukce komunikace
do čtyř etap (viz.mapka), přičemž bude dopravní značení vždy
přizpůsobeno aktuálnímu uzavření části komunikace tak, aby
se občané mohli dostat k vlastní nemovitosti. Samotné
ukončení všech prací by mělo být do konce měsíce června
2006.
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Radek Voborník

MÍSTNÍ POPLATKY
Kontrolou účetních dokladů k 31.03.2006 bylo zjištěno, že ještě velká část občanů nezaplatila ve stanoveném
termínu místní poplatky ze psů, pozemků, hrobů a za odvoz odpadu. Další kontrola plateb bude provedena
k 30.04.2006, z tohoto důvodu upozorňuji občany, kteří pozapomněli zaplatit místní poplatky na rok 2006, aby
uhradili dlužné částky co nejdříve.
Správce poplatku (Město Skalná) může na žádost občana rozdělit poplatky na několik splátek tak, aby byly do
konce roku zcela uhrazeny. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem a v poslední řadě může být zahájeno správní řízení – EXEKUCE.
Přehled zaplacených a nezaplacených poplatků k 31.03.2006
Druh poplatku
Předpis
Uhrazeno
Dluh
poplatek za psa
61.350,44.000,pronájem pozemku
40.911,26.001,hřbitovní poplatky
39.616,35.983,odvoz odpadu
557.985,430.605,-

17.350,14.910,3.633,127.380,-

Počet dlužníků
35
13
21
49

Marta Suchánková, účetní

Jarní hromádky
Opět zveřejňujeme termíny jarních hromádek, kam lze umístit zejména nábytek,
koberce, pračky, ledničky a věci, které nelze umístit do popelnic.
I když každoročně upozorňujeme, že na hromádky lze umisťovat i
pneumatiky bez disků, stále se najde mnoho občanů, kteří tento požadavek
nerespektují a pneumatiky umisťují na hromádky i s disky. Sběr hromádek bude
realizován tak, že každý, kdo si letos zaplatil odvoz odpadu, může vytvořit
hromádky před svým domem, kde má umístěny popelnice na odvoz.
Opět upozorňujeme, že na hromádky nepatří stavební suť, větve, zeminy
všeho druhu a odpad, který lze separovat, tj. dávat do kontejnerů umístěných
v průběhu roku po městě. Jedná se zejména o papír, sklo a plasty. Železo můžete
umístit zvlášť a jeho odvoz bude také zajištěn.
Odpad umístěný na hromádky bude odvážen speciálním vozem firmy ASP spol.
s.r.o. a pracovníky úřadu následovně :
- v pondělí 15. května 2006 ve Skalné
- v úterý 16. května 2006 Starý Rybník, Vonšov.
Dále upozorňujeme, že na hromádky nepatří nebezpečný odpad tj. autobaterie, barvy, léky, oleje,
kyseliny apod. Tento nebezpečný odpad můžete odvést do sběrného kontejneru a to v sobotu, 13.května od
9,00 – 11,00 hod. , který bude stát ve Skalné před bývalými jeslemi a od 11,00 – 12,00 hod. ve Starém
Rybníku.
Protože se stává, že někteří občané vybírají z hromádek odpad, který lze dále zpeněžit, zejména železo,
upozorňujeme, že v momentě, kdy fyzická osoba odloží odpady na místě tomu určeném, stává se vlastníkem
těchto odpadů obec ( zákon č. 185/2001 Sb., § 4, písmeno p). To znamená, že je zakázáno s tímto odpadem
jakkoli manipulovat, vybírat odložené předměty, rozebírat složený odpad apod. V případě porušení tohoto
zákona, jedná se zejména o odvoz železa, bude s uvedeným občanem zahájeno správní řízení.
Jistě máme všichni zájem o to, aby naše město a okolní obce byly nejen hezké, ale i čisté a aby se nám
zde pěkně žilo.Z tohoto důvodu nechceme a ani nebudeme tolerovat zakládání černých skládek. Na požádání
zajišťuje město odvoz vzniklého odpadu a to pouze za zaplacení skutečně vynaložených nákladů. Pokud
uklidíte okolí Vašeho domu a požádáte Městský úřad ve Skalné, bude shrabaný materiál odvezen bezúplatně.
Máte-li pochybnosti či problém s likvidací jakéhokoli druhu odpadu během celého roku, obraťte se na
Městský úřad Skalná. Vše lze vyřešit tak, aby odpad neskončil v lese, příkopu apod.
Závěrem si dovolujeme upozornit ty, kteří i přes výše uvedené možnosti umístí odpad na černou skládku,
že s nimi bude zahájeno přestupkové řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a může být takto
přistiženým jedincům dle § 47 písm. h) uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.
-red-
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Tiskový servis Policie ČR za měsíce
leden, únor a březen 2006
VLOUPÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V době od 4.2. do 6.2. 2006 vnikl neznámý pachatel do objektu mateřské školky ve Skalné, kde nic neodcizil, ale
na zařízení způsobil škodu ve výši 10 000 Kč. Dále neznámý pachatel vnikl do objektu firmy Skalex, kde odcizil
přenosný telefonní přístroj v hodnotě 1 500 Kč.
KRÁDEŽ
Z trestného činu krádež byl 17.2.2006 obviněn 22letý muž ze Skalné. Obviněný ve večerních
hodinách dne 27.10.2005 odcizil z bytu ve Skalné, kde žil jako druh poškozené 25leté ženy,
herní konzoli Playstation 2 v hodnotě 5 090 Kč.
Trestní stíhání obviněného je vedeno na svobodě.
VLOUPÁNÍ DO NOVINOVÉHO STÁNKU
Dne 22.2.2006 bylo zahájeno trestní stíhání tří mužů ve věku 21,32 a 51 let ze sokolovska pro trestný čin krádež,
kterého se dopustili tím, že po vypáčení vchodových dveří vnikli do novinového stánku ve Skalné, kde následně
odcizili 64 ks kartonů cigaret různých značek, 337 ks volně uložených krabiček cigaret různých značek, 60 ks
balení žvýkaček, 20 ks zapalovačů, 50 ks balení cigaretových papírků, 10 ks magazínů s CD disky.
Na odcizených věcech vznikla škoda ve výši 43 828 Kč a poškozením vstupních dveří škoda ve výši 2 500 Kč.
DOPRAVNÍ NEHODY:
Za uvedené období došlo na území obce Skalná ke 2 dopravním nehodám s celkovou hmotnou škodou ve výši
43 000,- Kč. Při nehodách nebyl nikdo zraněn.
STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD NA TERITORIU OOP PLESNÁ
Od 1.1. do 31.3.2005 zaevidovala policie v okrese Cheb celkem 426 dopravních nehod. Z tohoto počtu se 15
dopravních stalo na teritoriu OOP Plesná.
Při dopravních nehodách byla jedna osoba zraněna lehce. Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob
jízdy a nepřiměřená rychlost. V obci způsobili řidiči 8 dopravních nehod a mimo obec 7 nehod.
Hmotná škoda způsobena při dopravních nehodách byla vyčíslena 598 100 Kč.
STATISTIKA TRESTNÉ ČINNOSTI NA TERITORIU OOP PLESNÁ
Od 1.1.2005 do 31.3.2005 bylo na území okresu Cheb spácháno celkem 547 trestných činů. Z tohoto
počtu bylo 31 trestných činů spácháno na teritoriu OOP Plesná.
Majetkových trestných činů bylo za hodnocené období spácháno 22, z tohoto počtu se jich 11 podařilo
objasnit, oproti 1. čtvrtletí loňskému roku byl zaznamenán pokles této trestné činnosti o 2 skutky. Krádeží
vloupáním bylo spácháno 14 objasnit se jich podařilo 6, zde je zaznamenán nárůst a to o 5 skutků. Krádeží
prostých bylo spácháno 8 objasněno jich bylo 5, pokles oproti stejnému období loňského roku činí 7 skutků.
npor. Vladislav Hošek

Dětský den a závod netradičních plavidel
V minulém čísle jsme vás předběžně informovali o plánovaném Dětském dni, který se uskuteční v sobotu
dne 10. června 2006. Dětský den bude tentokrát spojený se závodem netradičních plavidel, do kterého se mohou
přihlásit i obyvatelé města. Závazné přihlášky můžete odevzdat v Městské knihovně do 31.května.
Pravidla pro přihlášení do závodu: 1.) počet osob na plavidle – dle tonáže plavidla
2.) na plavidle min. 1 osoba starší 18-ti let
3.) stavební materiál plavidla: duše z kola,
polystyren, polyuretanová pěna, karton, jinak
ekologický materiál, ekologické barvy!
NEUTOPITELNÝ MATERIÁL!!!!!
Pořadatelé se těší na vaši hojnou účast.
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Vítání občánků
V sobotu
dne 25.03.2006
přivítal starosta města Bc.Radomil Gold
v obřadní síni Městského úřadu Skalná
pět nových občánků města – Honzíka
Barsu, Robina Kircha, Honzíka
Makovce, Lukáše Strace a Patrika
Balzera.
Tradiční úvod patřil panu
starostovi,
který
milým
slovem
promluvil nejen k občánkům, ale i jejich
rodičům a přítomným příbuzným. Poté
vystoupily se svým programem, plným
pěkných básniček a písniček na téma
maminka, pod vedením paní ředitelky
Bronislavy Kuželkové, děti z mateřské
školy. Následovaly podpisy hrdých
rodičů do pamětní knihy, květiny pro
maminky, malé dárečky pro miminka a
gratulace pana starosty, kterou bylo
ukončeno slavnostní uvítání malých
občánků do života.
matrikářka, Michaela Branická

Všichni příznivci dobré nálady
jsou tímto zváni na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ve Starém Rybníku
které proběhne 30.dubna 2006 od 18,30 hodin na již tradičním místě na hřišti na louce.
Vítána je především dobrá nálada, dostatek místních, ale i okolních čarodějnic, které budou samozřejmě po
zásluze odměněny.
Malé občerstvení zajištěno !!!

1. Prodám a postavím zcela nový podkrovní byt ve
Skalné veliký 100m2 i na splátky cca 5000,-Kč/měs,
ručení nemovitostí umožním, úvěr zařídím.
tel. 602/239934
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KAMENICTVÍKAMENICTVÍ-KRBY
zpracování přírodního kamene

František Suchánek & Milan Plíhal
výrobavýroba-montážmontáž-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: Za Školou 395, Skalná
Jiráskova 1, Aš
Chebská 493, Kynšperk nad Ohří
Lidická 358, Teplá
Web.: www.kamenictviwww.kamenictvi-cheb.cz

Na Nivách 570, Luby u Chebu
tel./fax: 354 432 530
mob.: 602 496 459, 602 108 155
ee-mail: info@comfortgranit.cz

!!! Veškerý sortiment lze zakoupit na splátky s GE Money Multiservis !!!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKALNÁ
ZVE SRDEČNĚ MALÉ I VELKÉ NA

PÁLENÍ
LENÍ ČARODĚ
ARODĚJNIC
KTERÉ PROBĚHNE DNE

30. 4. 2006
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD OD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYRAZÍ V 19:00 HODIN
SMĚREM NA KOUPALIŠTĚ, KDE PROBĚHNE VYHODNOCENÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ
ČARODĚJNICE A ZAPÁLENÍ MALÉ A VELKÉ VATRY.
HUDBA A OBČERSTVENÍ PRO KAŽDÉHO JE ZAJIŠTĚNO.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
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Vítání jara ve školce
První
jarní
den
úterý
21.března jsme v obou třídách
přivítali veselými jarními barvami
akcí „Barevný den“. Ve třídě Sluníček
se hodnotilo oblečení v barvě zeleno –
žluté, ve třídě Berušek bodovala
červená a modrá barva. Vítězové
obdrželi věcný dárek a všechny
ostatní barevné děti čekala sladká
odměna,
za
kterou
děkujeme
Potravinám Pišojová. Naše barevná
školka byla v tento den plná písniček,
her i soutěží o barvách a také paní
učitelky byly oblečené do určených
veselých barviček. Vedoucí školní
jídelny spolu s paní kuchařkou nás
překvapily barevným jídelníčkem
(špenátová pomazánka, žluté a zelené
pití, ovocný salát, vajíčka aj.). Počasí se po tomto barevném jarním řádění v naší školce snad také umoudřilo a
dlouhou zimu, nejen podle kalendáře, ale i v přírodě, vystřídalo dlouho očekávané jaro.
V sobotu 25. března vystoupilo 15 dětí ze třídy Sluníček s připraveným programem na vítání občánků na
místním MěÚ.
V pátek 31. března k nám zavítalo profesionální karlovarské hudební divadlo s pohádkou „Z jarní
zahrádky“.
V úterý 4. dubna se děti s učitelkami ze třídy Sluníček byly podívat na kamarády prvňáčky v 1.třídě ZŠ.
Prvňáčci nám ukázali, jak se naučili číst, psát i počítat a naši předškoláci se těší, že za rok už si také budou umět
přečíst hádanky či krátkou pohádku. Poděkování patří paní učitelce Š. Kapicové, která pro nás připravila poučnou
ukázkovou hodinu.
V pátek 7.dubna se před školkou sešly děti se svými tatínky, dědečky, strýčky, prostě s mužským
doprovodem, aby se spolu účastnili další akce „ Tatínkovské odpoledne“. Pro účastníky byl připraven program
s názvem: „ Hrajeme si na vojáky“. Každá dvojice dostala hned při vstupu vojenskou knížku a společně( tatínek a
dítě) plnili připravené úkoly – slovní navigaci na cíl se zavázanýma očima, střelbu dělovou koulí na cíl,
bombardování papírovými koulemi a
ničení bomby (bomba byl nafukovací
balonek, který
měli
tatínkové
přivázaný u nohy a děti měly za úkol
ho zneškodnit dupnutím). Paní
kuchařka připravila pro celou
školkovou
armádu
„buřtguláš“
s chlebem, který se podával pod
pergolou. Děkuji touto cestou Klubu
rodičů při MŠ, který se opět aktivně
podílel na této akci. Na závěr si mohli
tatínkové s dětmi vyzkoušet společné
pletení pomlázek k blížícím se
velikonocům a vzájemně se pochlubit
svými opravdu zdařilými výtvory,
které si pak radostně odnášeli domů.
Poděkování
patří
také
panu
M.Turkovi, který pletení pomlázek
z osmi proutků předvedl a dále pomáhal všem, kteří potřebovali. Všichni účastníci dostali jako upomínku na tento
den vojenskou medaili a když jsme tak pozorovali tatínky s dětmi, jak spolupracují a v radostné atmosféře se
domlouvají, aby uspěli, jak se jim jejich snažení opravdu daří, hřál i nás u srdce dobrý pocit, že se něco podařilo.
Bili jsme rádi, že si tatínkové ve svém jistě nabitém programu, našli toto páteční odpoledne čas chvíli se zastavit a
strávit jej hraním se svými dětmi. Myslím si, že si naši tatínkové zaslouží také velkou pochvalu.
Za mateřskou školu Bronislava Kuželková
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UPOZORNĚNÍ
Ve středu dne 3.května 2006 proběhne
ZÁPIS DĚTÍ DO MÍSTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2006/2007 od 9 hodin do 11 hodin
v budově MŠ Skalná.
Žádáme rodiče, kteří chtějí zapsat během tohoto školního
roku své dítě do školky, aby přišli v uvedeném termínu
k zápisu dítě nahlásit.
K zápisu si vezměte rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.
Všichni z mateřské školy se již nyní těšíme na naše nové kamarády.
B. Kuželková, ředitelka MŠ

Zprávy z knihovny
31. března skončil již 9. ročník BŘEZNA-MĚSÍCE INTERNETU. V minulém
čísle jsme vás již informovali o některých aktivitách, které v tomto měsíci proběhly, jako
Velikonoční keramická dílna, Den otevřených dveří pro děti z MŠ a Pasování na čtenáře
letošních druháků. Možnosti školení na internet, práce se stránkami veřejné správy, využila
pouze jedna zájemkyně. Po ukončení školení jí byl předán Pamětní list.
Poslední březnový týden proběhla meziměstská soutěž dětských čtenářů ze Skalné a Plesné.
V rámci Měsíce Internetu měly děti za úkol vymyslet otázky pro soupeře z druhého města a naopak
zodpovědět jejich otázky. Všechny odpovědi se daly nalézt na oficiálních stránkách obou měst. Ve
Skalné soutěžní otázky sepsala dvanáctiletá Adriana Hladká: 1.)Jak se jmenuje místostarosta Skalné?
2.)Kým byl založen hrad Vildštejn? 3.)V jakém roce a kým byla Skalná povýšena na město? 4.)Napište
alespoň čtyři význačné osobnosti Skalné. 5.)Napište alespoň tři významné skalenské firmy. 6.)Jak daleko
leží Skalná od Františkových Lázní? 7.)Z jakého století pochází hrad ve Skalné? 8.)Jak se jmenují dva
skalenské kostely? 9.)Jaké šlechtické rody jsou spjaty s historií hradu Vildštejn? 10.)V kterém roce bylo
město, dříve Vildštejn, přejmenováno na dnešní Skalnou? V Plesné otázky připravila pro skalenské
čtenáře též dvanáctiletá dívka, Kateřina Aronová: l.)Co má město Plesná ve znaku a jaké barvy? 2.)Kdy
byla založena první evangelická škola? 3.)Jaké vesnice jsou blízko Plesné? Vyjmenuj jich co nejvíce.
4.)Kolik kostelů má město Plesná a jaké? 5.)S jakým německým městem Plesná nejblíže sousedí?
6.)V kterém roce byla Plesná povýšena na město? 7.)Jaký průmysl má Plesná? 8.)Mělo město Plesná
hrad a komu patřil ? 9.)V kterém roce /datum a rok/ zahřměly nad Plesnou první výstřely na hranicích
stojící americké armády? V Plesné se soutěže zúčastnilo 11 dětí (V.Bartlová-14 let, M.Glazurová-11
let,J.Holíková-10 let, P.Baziláková-16 let, K.Dusová-16let, M.Kloz-14 let, L.Chvátal-11 let, R.Lauro14 let, J.Glazur-17 let, K.Aron-9let a K.Aronová-12 let), ve Skalné soutěžilo 8 dětí (Adriana Hladká-12
let, Klára Mondeková-13 let, Martina Fiziková-11, Marie Mašková-13, Petra Pingertová-13, Jakub
Pacák-14, Jiří Kretschmer-15 a Vasyl Dulkay-15let). Z Plesné odpovědělo na všechny otázky správně
sedm dětí. Z osmi zúčastněných ve Skalné odpověděli správně na všechny otázky 4 čtenáři: Pingertová,
Mašková, Fíziková a Hladká. Výherci si mohou vyzvednout cenu v knihovně v úterý 18.dubna
v 15:00 hod.!

31.března proběhl dnes již mezinárodní 6. ročník Noci s Andersenem. V té letošní
akci k podpoře dětského čtenářství si pohádek, hlasitého předčítání a dobrodružného
přenocování s kamarády užilo minimálně 14669 dětí a 2590 dospělých, celkem 17259
přátel dětských knížek na více než 487 spacích místech Čech, Moravy, Německa, Polska,
Slovenska i Slovinska… Ve Skalné jsme museli z technických důvodů Noc přesunout o týden později,
přesto jsme si zábavy užili také dost. Trochu vám přiblížíme, o jak velkou akci se jedná. Četlo a spalo se
- 11 -

nejenom v knihovnách obecních, místních, městských, vědeckých i jejich pobočkách; v školách
základních, ale i středních, četlo se na gymnáziích; četly školní družiny, svitavské Společenské centrum,
Salesiánské středisko mládeže v Jiříkově, Občanské sdružení Mé město můj život v Břidličné, turistickopřírodovědný kroužek přenocoval ve Vilémově u Kadaně, četli v muzeu (Čáslav), v holešovském TyMy,
v domech dětí a mládeže, v infocentru v Kolovratech a Mediatéce Francouzského institutu. Jen v Praze
se četly pohádky na 30 místech. Ačkoli hrozily povodně a na některých místech museli Noc
s Andersenem odložit, či přesunout, byla i letos uspořádaná jednonoční sbírka na dětský hospic
v Malejovicích, vybralo se 14.591,- Kč. U nás se nocování zúčastnilo 20 školáků ve věku od 8 do 13 let
(17 dívek a tři kluci), jeden chlapec předškolního věku, 1 knihovnice, 2 pomocnice přes noc a 3
pomocníci na večerní stopovačku. Celá Noc se nesla ve strašidelném duchu. Program začal v pátek
7.dubna v 19:00 hod., po ubytování a namaskování dětí jsme malovali pohledy pro významné osobnosti,
v půl deváté jsme všichni vyrazili hledat poklad. Děti měly za úkol sledovat červené fáborky a sbírat
cestou nápovědy ve formě fotky rozstříhané na puzzle. Na ní byl vyobrazený hrad Vildštejn s barevnou
šipkou, naznačující uložení pokladu. Malým duchům, vodníkům a jiným strašidlům netrvalo moc
dlouho objevit dřevěnou truhličku plnou bonbónů a čokoládových peněz. Poté jedno strašidélko
projevilo touhu pozdravit svou babičku, která v salónku restaurace Pohoda slavila kulaté narozeniny.
Náš strašidelný sněm to jednomyslně schválil, tak jsme se do oné hodovní síně vydali. Všichni hosté
nevěřícně zírali, když dovnitř vtrhla naše čarodějná tlupa, ale pak nám nabídli občerstvení a nechali nám
zahrát 2 písničky, abychom si mohli zatancovat. Po návratu do sportovní haly jsme si zahráli znalostní
kvíz - vítěz obdržel Poukaz na spaní v čarodějné posteli, vyráběli jsme lucerničky Karafiátových
Broučků, strašidélka z balónků, látek a špejlí, pak jsme se šli proběhnout do sportovní haly, hráli jsme
Na koně a vybíjenou. I tentokrát jsme měli Pohádkovník Andersenův, avšak jen nakreslený na velkém
kartónu, malovali jsme a vystřihávali k němu listy z barevných papírů. O půlnoci čekalo na děti
překvapení v podobě dortu se dvěmi svíčkami, které jsme společně sfoukli, a dort si spravedlivě
rozdělili. A po Bobříku odvahy se děti pomalu uložily ke spánku se svými novými plyšovými přáteli,
které dostali za projevenou odvahu. Čarodějnice Nebelvíra jim pak četla na dobrou noc strašidelné
příběhy, dokud všichni malí čarodějní učni neusnuli hlubokým spánkem. Na závěr nezbývá než
poděkovat Městské radě, panu starostovi a paní tajemnici, že nám umožnili prožít tuto pohádkovou noc,
školní jídelně za výbornou pomazánku, paní Rybové za plyšová zvířátka, Janě Vokounové s přítelem za
doprovod při hledání pokladu, Ondrovi Davidovi za fotodokumentaci a paní Čadkové a Brejchové za
výdrž. (V době uzávěrky nebyly k dispozici fotografie z Noci s Andersenem, proto je zveřejníme v dalším vydání Skalenského
zpravodaje.)
V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o soutěži pro
nejlepší knihy roku 2006. Hlasovat jste mohli do 10.dubna. Na
slavnostním večeru vysílaném Českou televizí 24.4.2006 od 20.00
hodin na ČT2 budou tyto knihy vyhlášeny, zvláštní Kanzelsberger cenu čtenářů dostane kniha zvolená
českými čtenáři. Seznam tisíce vylosovaných výherců, kteří hlasovali, bude zveřejněn od 30.dubna na
internetových stránkách www.magnesia.litera.cz, magazin.mattoni.cz a www.kanzelsberger.cz.
V ostatních oborech bude nejlepší knihy vybírat porota složená z odborníků.
Dne 20.3.2006 byla odborem pro koordinaci protidrogové
politiky Úřadu vlády České republiky vyhlášena literární soutěž pro
autory do 20 let na téma: Marihuana, extáze - rekreační drogy - co
lidem berou a co jim dávají. Jak je odmítat, zda a proč vůbec je
odmítat. Soutěž bude posuzována ve 2 kategoriích: 1.)poezie, 2.) próza
nebo drama. Účastnit se může mládež s trvalým bydlištěm v České republice ve věku 15-20 let. Přijímají
se pouze práce v jazyce českém. Rozsah: Poezie - nejméně 1 báseň, max. 10 básní o rozsahu max. 10
stran textu všech příspěvků dohromady; Próza, drama - nejméně 1 strana, max. 10 normostran (1 NS =
1800 znaků vč. mezer). Uzávěrka: 30.6.2006 (rozhoduje datum vložení na webovou stránku soutěže).
Hlavní stránka soutěže je na http://soutez.drogy-info.cz. Na této stránce je i formulář pro vkládání
soutěžních příspěvků - příspěvky se přijímají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím webové
stránky soutěže, po celou dobu trvání soutěže, tzn. od 20.3.2006 do 30.6.2006. Oficiální vyhlášení
soutěže
je
na
stránkách
Rady
vlády
pro
koordinaci
protidrogové
politiky:
http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=9942
V pátek 14.4. bude knihovna otevřena pouze do 15,00. 19.4. bude v knihovně zavřeno.
knihovnice, Lenka Brejchová
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Kulturní přehled na duben
FILMY
Kino Svět, Cheb
15.-16.4. Experti 17:30, 20:30, 22:30
27.-30.4. Casanova 17:30, 20:30, (22:30)
16. 4.
Zathura: Vesmírné dobrodružství 15:00
30. 4.
Fimfárum 2 15:00
17.-19.4., 6.-7.5. Karcoolka (17:30),(20:30),(13:00,15:00)
1.-3.5. Obchodník se smrtí 17:30,
20:00
17.-19.4. Underworld: Evolution (17:30),(20:30)
4.-7.5.
Hostel 17:30, 20:30, (22:30)
20.-23.4. Ještě žiju s věš.,plác.a čep. 17:30,20:30,(22:30) 8.-10.5.
Mnichov 17:30, 20:30
23. 4.
Jak se krotí krokodýli 15:00
11.-13.5. Univerzální uklízečka 17:30
24.-26.4. Hooligans 17:30, 20:00
11.-13.5. Účastníci zájezdu 20:30, (22:30)
Kino Art, Kamenná, Cheb
15. 4.
Kdyby ... 20:00 Pozn.:Projekt 100
25.-27.4. Panic je nanic 20:00
18.-20.4. Číňan 20:00
28.-29.4. Darwinova noční můra 20:00
21.-22.4. Žít po svém 20:00
Městské kino, Františkovy Lázně
14.-15.4. Zná ji jako svý boty 15:30, 19:30
21.-22.4. Rafťáci 15:30, 19:30
16.-17.4. Panic je nanic 15:30, 19:30
23.-25.4. Tygr a sníh 15:30, 19:30
18.-19.4. Restart 15:30, 19:30
26.-28.4. Jak se krotí krokodýli 15:30, 19:30
20. 4. Román pro ženy 15:30, 19:30
29.-30.4. Hostel 15:30, 19:30
Kino, Plesná u Chebu
14. 4. Pýcha a předsudek 18:30
26. 4. Jak se krotí krokodýli 17:00, 19:00
21. 4. Gejša 18:30 drama, romant.
28. 4. Hostel 18:30 horor USA
DIVADLO
Západočeské divadlo, Cheb
18.-19.4.,3.-4.5. Mrzák inishmaanský (10:00),(17:00),(19:00)
20. 4. Mirjam 17:00
27. 4. Kočka na kolejích 19:00 činohra
22.,25.4.,7.5. Carmen (10:00),(19:00)
29.4.,10.5. Prachy? Prachy! 19:00 činohra
23. 4. Pinocchio 15:00 dětské
2. 5. O bílé kočičí princezně 10:00 dětské
25. 4. Rozverný duch 17:00 muzikál
6. 5. Viva Verdi 19:00 činohra
26. 4. Hamlet 10:00 činohra
9. 5. Jenůfa (Její pastorkyňa) 10:00 činohra
Divadlo Boženy Němcové, Františkovy Lázně
25. 4. Láska 19:00 činohra
4. 5.
Divadelní komedie 19:00 činohra
29. 4. Michal je pajdulák 10:30 dětské
5. 5.
Taneční večer 19:00 balet/tanec
Ingo Casino, Františkovy Lázně
19. 4. Slavné operetní a muzikálové melodie 20:00 árie
Kulturní programy celé ČR naleznete na www.365dni.cz

SU-DO-KU

Pro veliký zájem otiskujeme další křížovky SU-DO-KU. Návod jak na to, byl otištěn v březnovém vydání Skalenského zpravodaje.
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Letošní ročník MINI ME se blíží
V Evropě ojedinělá líheň talentů si dala za cíl zprostředkovat dětem pomocí fotbalu zábavným způsobem jazyk a
kulturu sousední země. Proto mladí fotbalisté po několik let nejen trénují fotbal pod profesionálním vedením, ale
také se v jazykovém kurzu učí německy a česky.
Spojení fotbalu a jazyka slaví úspěch: V září 2005 byl
zahájen čtvrtý ročník, za tu dobu již u nás hraje 70 dětí.
Někteří rodiče podstupují cestu dlouhou až 130 km, aby
přivezli své ratolesti na trénink. Projekt se pyšní i vysokou
kvalitou. Při posledním výběru talentů FC Bayern Mnichov se
některé naše talenty ocitly na předních místech.
Nyní bychom chtěli dát naší fotbalové škole pevný základ,
abychom mohli naší mládeži dlouhodobě zajistit profesionální
přípravu. Konkrétně plánujeme zřízení Česko-německého
fotbalového internátu jako dvoustranného střediska
žákovského fotbalu v příhraničním regionu. Vrcholem naší
činnosti je každoroční MINI ME žáků.
Tato událost s nádechem „Champions-League“ měla svou premiéru při rozšíření EU, když 12 tradičních klubů
z nových členských států přijelo do Františkových Lázní a do Hofu, aby zde našlo svého "Mistra Evropy". V roce
2005 se uskutečnil druhý ročník a účastnila se ho družstva z celé Evropy, mezi nimi i mládeží z klubů FC Bayern
Mnichov, VfB Stuttgart, SV Werder Brémy, Athletic Club Bilbao, Sparta Praha, Ferencváros Budapešť, Legia
Varšava, Zenit Petrohrad, Glasgow Rangers nebo AC Florencie.
Letošní turnaj proběhne nově ve Skalné a bavorském městě Rehau v termínu 29.-30. 4. 2006. Přijedou tradiční
týmy a nově FC Curych, FK Minsk, Rapid Vídeň a turecký Trabzonspor.
Pavel Maršík – koordinátor turnaje
„Jsme velice potěšeni, že letošní ročník můžeme společně s městem Skalná pořádat v rodišti Pavla Nedvěda.
Chtěl bych touto cestou pozvat všechny sportovní fanoušky do areálu fotbalového stadionu ve Skalné. V sobotu
29. dubna v 8 hodin začne slavnostním zahájením letošní mezinárodní turnaj. Po zkušenostech z minulých
ročníku čekáme v úvodní den až 500 návštěvníků. Nedělní program pokračuje finálovou částí v bavorském
Rehau. Téhož dne kolem 17 hodiny budeme znát letošního vítěze.
„Pokud mám tu možnost chtěl bych poděkovat všem, kteří pomohli uspořádat letošní MINI ME ve Skalné. Jejich
zásluhou uvidíme skvělé výkony mladých fotbalistů z celé Evropy.“
Další informace nejen o MINI ME 2006 najdete na internetových stranách Česko-německé fotbalové školy
www.fotbalbezhranic.org

Skalenský fotbal
Fotbalisté A mužstva zahájili jarní část soutěže utkáním s Lokomotivou Karlovy Vary, které se hrálo na umělé
trávě v Karlových Varech. Po slibném vedení 2:0 nakonec odešlo naše mužstvo ze hřiště s porážkou 4:3, po
poločase 1:2. Branky za Skalnou dávali Pěček 2 a Novák F.
Dalším utkáním bude pro Skalnou opět zápas venku , tentokrát proti Trstenicím, který se hraje 9.4. na umělé
trávě ve Františkových Lázních.
Na domácím hřišti se skalenští poprvé letos představí 15.4. od 15:00 proti mužstvu Lomnice.
Termíny odložených domácích utkání jsou následující: St 19.4. od 17:00 s Toužimí
St 26.4. od 17:00 s D.Rychnovem
Po 8.5. od 15:00 se St.Rolí
Termíny turnajů st.přípravky nejsou dosud známy.
Termíny domácích utkání st.žáků a B mužstva:
St.žáci: So 15.4. 10:30
Ne 30.4. 10:30
So 13.5. 10:30
So 27.5. 10:30
So 3.6. 10:30
So 17.6. 10:30

Hazlov
Plesná
Hranice
Drmoul
L.Kynžvart
N.Kostel

B muži: Ne 16.4.
Ne 23.4.
Ne 7.5.
Ne 21.5.
Ne 4.6.
So 17.6.
So 24.6.

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

Hranice
Krásná
Vojtanov
V.Hleďsebe
N.Kostel
Tři Sekery
Aš B
T.Pěček

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 13.dubna • příspěvky v elektronické podobě uvítáme.
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