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Bude dětský den
Informace ze ZŠ
Kulturní přehled
Jarní zprávy z MŠ
Soutěž o nejhezčí květinovou
výzdobu
Sport

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:

Program:

1.) počet osob na plavidle – dle tonáže plavidla
2.) na plavidle min. 1 osoba starší 18-ti let, děti
musí mít plovoucí vestu
3.) stavební materiál plavidla: duše z kola,
polystyren, polyuretanová pěna, karton, igelit,
jinak ekologický materiál, ekologické barvy!
NEUTOPITELNÝ MATERIÁL!!!!!
14:00 – 16:00 hod. – soutěže pro děti
16:00 – závod netradičních plavidel s doprovodným programem

Občerstvení zajištěno pro malé i velké
Všechny přístupové cesty budou přístupné pouze pro pěší! Pořadatelé nepřebírají zodpovědnost za
bezpečnost dětí v okolí vody.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

Společenská kronika
Jistě jste si všimli, že v minulém vydání Skalenského zpravodaje chyběla Vámi oblíbená rubrika
Společenské kroniky. Ve zveřejňování jubilantů dochází tímto ke změně, tak aby nebyl porušován zákon č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Ve společenské kronice budeme uvádět jubilanty pouze při výročích 75,
80 a více let života a zároveň nebudou jubilanti uváděni v aktuální měsíc narozenin, ale budou uváděni o měsíc
později. Pokud by měl občan zájem o zveřejnění ve společenské kronice i při jiném výročí, redakce mu toto
umožní na základě písemné žádosti občana.

Jubilanti měsíce dubna
Houserová Jaroslava
Král Karel
Zelená Jiřina
Starostová Marie

Narození občánci
82
82
82
83

Mizera Václav
Navrátil Matěj
Nágl Patrik
Dědouch Tomáš

04.03.
30.03.
14.04.
15.04.

Blahopřejeme !!!
Úmrtí
Dašková Marie
Mizera Josef

14.03.
25.04.

Upřímnou soustrast

Zlatá svatba
Dne 14.04.2006 oslavili svou zlatou svatbu manželé

Štefan a Anna Kapicovi.
Manželům přišel domů popřát k životnímu jubileu pan starosta
Bc.Radomil Gold, který předal v upomínku tohoto dne paní nevěstě
krásnou kyticí a manželům jako „svatební dar“ přátelskou soupravu.
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matrikářka, Michaela Branická

Co bylo navíc
Od posledního článku o škole v únorovém zpravodaji proběhla
řada mimořádných akcí a soutěží. Nejmohutnější byl Den Země 21.
dubna, který se již stává tradicí. Kromě besed s ekologickou tématikou
se devítka podívala na nejmodernější čističku odpadních vod v Aši a
další žáci se pustili do jarního úklidu přírody v okolí Skalné. Pátou třídu
máme zachycenou na Suché.
Rozeběhly se nám také předmětové, dovednostní a sportovní
soutěže. Naše žáky jsme vyslali do zeměpisné olympiády a biologické
olympiády – zde můžeme jako nejúspěšnější reprezentantku uvést Ivetu
Johanovou s umístěním v první desítce z více než čtyřiceti soutěžících.
Úspěšní
byli
i
mladší
žáci
v přírodovědné soutěži v Plesné, kde
suverénně vyhráli všechny kategorie.
V soutěži „Mladý zdravotník“ postoupilo družstvo mladších žáků ve
složení Magda Černá, Michala Prekopová, Kamila Želonková, Klára
Melicharová, Jan Kapic a Tomáš Melichar i družstvo starších žáků ve složení
Eva Rothová, Alžběta Plachá, Kateřina Dušková, Kateřina Davidová a Iveta
Johanová do krajského kola. Při této příležitosti je nutné vyzdvihnout kvalitu
přípravy vedené paní Janou Doškovou.
Také v „Dopravní soutěži mladých cyklistů“ jsme byli v okrese úspěšní. Družstvo
mladších žáků ve složení Jan Kapic, Tomáš Melichar, Petra Jíšková, Jana Hoffmannová
okresní kolo vyhrálo, družstvo starších žáků ve složení Filip Ondrišík, Martin Zuber, Petra
Vejnarová, Klára Mondeková, bylo těsně na druhém místě za chebskou 5. ZŠ, což pro obě
družstva znamená postup do krajského kola. Také v tomto případě je třeba zmínit, že o
přípravu soutěžících se staraly paní učitelky Tvarochová a Hercigová.
Dlouhá zima nám letos pokazila „Coca-cola školský pohár“ v kopané. Pro
nezpůsobilost dostupných hřišť jsme museli ze soutěže odstoupit. V prodloužených
termínech se nám daří setrvat v McDonald´s Cup malé kopané mladších žáků. Po tříleté
pauze se mladší žáci zúčastnili atletické soutěže „Kinderiády“. Tentokráte se konala
v Chebu, byla tak pro nás dostupnější. Naši se umísťovali ve středu závodního pole,
spokojenost s výkony i celkovou atmosférou soutěže byla všeobecná.
Ani kulturní akce jsme neodsunuli stranou. Zcela mimo školní program se někteří žáci vypravili na
divadelní představení, ve kterém účinkuje paní učitelka Goldová, do Františkových Lázní. Společný výjezd do
chebského divadla uskutečnila osmička a devítka, pro všechny žáky přímo ve škole vystoupil „kouzelník“.
Čas do konce školního roku se krátí, soutěže pokračují a chystají se další mimořádné akce. Těšíme se na ně!
Stanislav Hercig

Základní škola Skalná přijme
vychovatelku / vychovatele pro školní družinu
a
učitelky / učitele
pro níže uvedené předměty ve vhodné kombinaci:
matematika
občanská výchova

fyzika
rodinná výchova
angličtina

chemie
pracovní činnosti
němčina

výtvarná výchova

Zájemci se mohou hlásit osobně, písemně nebo e-mailem. Podrobnější informace je možná i telefonicky.
Kontaktní údaje: Základní škola Skalná, okres Cheb, Sportovní 260, 35134 Skalná.
telefon 354594936
e-mail: zsskalna@volny.cz

-3-

Škola stručně
Angličtina od třetího ročníku
Od nového školního roku – od září 2006 – bude v ZŠ Skalná vyučováno angličtině a to od třetího ročníku.
Ukládá nám tak zákon, zákonodárci v tomto případě rozhodli ve prospěch angličtiny z důvodu celosvětového
rozšíření tohoto jazyka.
Pokud by rodiče chtěli, aby se děti učili jako první cizí jazyk i nadále němčinu, musí o to požádat písemně
alespoň polovina zákonných zástupců žáků na formuláři, kde jsou výslovně upozorněni na skutečnost, že při
přechodu na jinou základní školu nemusí mít dítě možnost ve studiu němčiny pokračovat a bude muset přecházet
na jazyk anglický.
Pro vyšší ročníky se program nemění, pokračují ve studiu němčiny.
SFUMATO ve Skalné
Tento neobvyklý název přísluší nové metodě výuky prvňáčků ve čtení. Vyškolení učitelky je sice
nákladné, ale tímto postupem vyučované děti čtou rády, plynule a s porozuměním i v případě takzvaných „dys“
poruch. Protože čtení s porozuměním je základem veškeré další školní práce, očekáváme, že tento vklad se dětem
i nám bohatě zúročí.
Paní učitelka Banyuninská připravuje pro rodiče budoucích prvňáčků i další zájemce informativní
schůzku s prezentací videozáznamu, který ukazuje, jak se s metodou „SFUMATO – splývavé čtení“ pracuje a
jaké jsou výsledky.
Našli jsme to pravé
Tvorba vlastního školního vzdělávacího programu, podle kterého musí každá základní škola pracovat od
školního roku 2007/2008, je strašákem snad pro každého ředitele i řadového učitele. Hledáme proto cokoli, co by
nám mohlo pomoci. A zdá se, že jsme našli!
Tvořivá škola je program základního vzdělávání, který vychází z pokrokových tradic českého
meziválečného školství a je „šitý na míru“ českým dětem. Podle tohoto programu „činnostního učení“ nemá
smysl, aby žák seděl v lavici a zaměstnával (nebo spíše nezaměstnával) jenom hlavu. Při výuce často manipuluje
s různými pomůckami, také přitom spolupracuje se spolužáky a přitom objevuje to, co má umět.
Učitelky se na změnu způsobu práce těší, ale není to tak jednoduché. Především ony samy se musí
proškolit a podívat se u lektorek, jak se činnostní učení uplatňuje. To bude školu stát nemalé peníze, stejně jako
obměna a doplnění pomůcek. Svědectví ze škol, kde již činnostně učí, nám však nedává jinou volbu – i zdánlivě
slabé děti tam prospívají a mají z toho, co ve škole dělají, radost. Dokonce jsou hodiny, kdy ani nechtějí jít domů!
Obměna pedagogického sboru
Z pedagogického sboru nám odchází několik členek a hledáme schopné nástupce / nástupkyně.
Paní Jana Došková se po dvacetileté službě ve Skalné rozhodla poznat praxi jinde. Nedá se stručně
vyjádřit, jak moc pro děti, školu a školní družinu za tu dobu vykonala! Děkujeme jí a přejeme mnoho úspěchů na
novém místě!
Paní Sylva Hornová se rozhodla věnovat se nadále pouze dospělým zájemcům o německý jazyk a službu
u nás končí. Musíme jí poděkovat za vysoce odbornou jazykovou výuku i drobnější přínosy, které nejsou zvenčí
vidět. Přejeme úspěšné samostatné podnikání!
Paní Adéla Kocábová byla příslibem zejména pro výuku výtvarné výchovy. Bohužel vážné zdravotní
problémy její dcery jí neumožnily dokončit záměry z počátku školního roku a nutí ji práci u nás ukončit. Přejeme
jí a zejména Natálce úspěšný postup léčení a návrat mezi zdravé.
PaedDr. Stanislav Hercig, CSc.
ředitel školy

Soutě
Soutěž o nejhezč
nejhezčí zahrádku
Český zahrádkářský svaz ve Skalné ve spolupráci s Městem Skalná vyhlašují na rok 2006
soutěž O nejhezčí květinovou výzdobu rodinného domu, oken a balkónů. Cílem naší soutěže je
zkrášlení životního prostředí naší obce.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni majitelé rodinných domků i ostatní nájemně bydlící
občané ve Skalné, bez jakékoliv formální přihlášky. Stačí jen zaslat na MěÚ Skalná vlastní fotografii, která
zachycuje květinovou výzdobu. Některé fotky budou pořízeny i pracovníky MěÚ, ale nebude možné
vyfotografovat všechny květinové výzdoby po Skalné v ten pravý moment, proto bude vhodnější zaslat vlastní
snímek.Věříme, že se soutěže zúčastní co nejširší okruh občanů, aby naše město bylo stále hezčí.
Město Skalná a ČZS, A. Teschauer
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Zprávy
Zprávy z knihovny
V minulém čísle Skalenského zpravodaje jsme vás informovali o proběhlé Noci
s Andersenem. Redakce neměla v době uzávěrky SZ k dispozici fotografie z této celorepublikové
akce knihoven, tak jich pár přinášíme v květnovém vydání. Děti malovaly pohledy pro významné
osobnosti, vystřihovaly lístky na papírový Pohádkovník Andersenův, nalezly sladký poklad při úpatí
hradu Vildštejn, užily si čarodějný rej při živé muzice v restauraci Pohoda, vyráběly lucerničky pro Karafíátovy
Broučky a zažily spoustu jiné legrace.

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. Z osmi zúčastněných ve Skalné odpověděly správně na všechny
otázky 4 čtenářky: Petra Pingertová, Marie Mašková, Martina Fíziková
a Adriana Hladká. Výherkyně si
v úterý 18. dubna vyzvedly ceny
v knihovně.
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
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Nadační fond festivalu Jičín – město pohádky, Městská knihovna v Jičíně a Svět knihy, s.r.o., společnost
Svazu českých knihkupců a nakladatelů a deník Právo vypisují v rámci kampaně na podporu čtení knih „Rosteme
s knihou“ výtvarnou soutěž pro děti a mládež (6 – 18 let) s názvem Strašidelný plakát na motivy básně Pavla
Šruta z jeho nejnovější knihy "Příšerky a příšeři".
Uzávěrka soutěže je 23.6.2006.
Podmínky soutěže: Vytvořte ten nejstrašidelnější plakát (fantazii se meze nekladou) jakoukoli malířskou nebo
grafic. technikou – koláže,muchláže, kresba, počítačová grafika, fotografie, batika atd.

Text básně:

Příšerky a příšeři
ve dne bydlí pod keři,
ale když se zešeří,
tak se vkradou do dveří,
pak zalezou pod peřiny
a dělají příšeřiny
strašpytlíkům, kteří
na ně hloupě věří.
Bohužel jsou někteří,
kteří na ně nevěří!

Text básně musí být součástí obsahu výtvarného řešení!
Plakát (daný rozměr A1 / 594 x 841mm) může vytvořit i několik dětí společně. Jejich lektor (učitel, knihovník
apod.) vybere nejlepší práci a zašle do 30.6. na adresu: Městská knihovna v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín.
Každý kolektiv nebo jednotlivec může obeslat soutěž pouze jedním (tím nejlepším) plakátem. (Na rub plakátu
napište kontaktní adresu, telefon a jména dětí + věk.)
V červenci odborná komise vybere 20 plakátů, které budou vystaveny v rámci festivalu Jičín – město pohádky
(12. – 17. 9. 06) na výstavě Svět knihy dětem aneb Rosteme s knihou v jičínském zámku. Komise také určí vítěze,
kteří budou v rámci výstavy odměněni. Ceny třem vítězům předají kromě dalších autoři knížky – básník Pavel
Šrut a ilustrátorka Galina Miklínová v sobotu 16. 9. 2006.
Městská knihovna Sokolov vyhlašuje 7. ročník výtvarně-literární soutěže, tentokrát na téma :
JAK VIDÍM SVOJE MĚSTO ZA 1000 LET.
Soutěž je určena pro děti a mládež do 15-ti let.
Práce budou vyhodnoceny ve 4 kategoriích:
do 6-ti let , 7 až 9 let, 10 až 12 let, 13 až 15 let
KRESLETE – PIŠTE – MALUJTE!!!
Práce můžete odevzdávat v Městské knihovně Skalná do 23. června 2006.
19.května omezen provoz knihovny do 14,30 hod. a od 9.června do 16.června dovolená.

Tisková zpráva Krajského muzea Cheb
Krajské muzeum Cheb spolu s Muzeem Chebska v Marktredwitz připravuje přeshraniční historickou
výstavu Po stopách jednoho šlechtického rodu - Notthaffti v Euregio Egrensis.
Jak vypadal život šlechty v pohraničí v průběhu minulých století? Jak probíhalo osidlování v příhraničním
prostoru mezi Horními Franky, Horní Falcí a Čechami? Jak žili Notthaffti ve svých hradech a zámcích, jaká práva
a povinnosti měli? Tyto a další otázky budou zodpovězeny nejen výstavou v Chebu a v Marktredwitz, ale také ve
výpravném dvojjazyčném katalogu.
Ministeriální rod Notthafftů žil v dnešním příhraničním regionu mezi Bavorskem a Čechami po mnohá
století. Ve 13. století založili Notthaffti hrad Vildštejn ve Skalné a hrad v Sokolově. Od roku 1310 jsou členové
rodu doloženi jako říšští lesmistři v chebských lesích. Ačkoliv záhy opustili dnešní Chebsko, drželi zde prakticky
až do 19. století celou řadu lén. V 19. století však rod chudne a v roce 1952 vymírá po meči.
Výstava v Krajském muzeu Cheb a v kapli Chebského hradu seznámí návštěvníky s kolonizací Chebska v
11. a 12. století a s každodenním životem ve středověku. Jak lidé žili, bydleli, cestovali, pracovali či jak trávili
volný čas bude ukázáno nejen na příkladu šlechtického rodu Notthafftů. Druhá část výstavy je instalována v
prostorách Muzea Chebska v Marktredwitz a zaměřuje se na časové období od konce středověku do 20. století.
Vernisáž výstavy v Krajském muzeu Cheb se koná 19. května 2006 od 18 hodin a v Muzeu Chebska v
Marktredwitz potom v sobotu 20. května od 11 hodin. Výstava i katalog vzniká za finanční podpory EU Interreg
III. a podpory Nadace Hanse Gutmanna.
Výstava potrvá do 5. listopadu 2006.
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Kulturní přehled na duben
FILMY

Kino Svět, Cheb
Rafťáci 17:30 komed. Česká republika
Syriana 20:30 thriller, drama USA
Erasmus 2 17:30 komed., romant. Francie, VB
Žít po svém 17:30, 20:00, (22:30) drama Německo, USA
Letopisy Narnie:Lev,čar.a skříň 15:00 dobr.,rodin.,mysteri. USA
Match Point-Hra osudu 17:30,20:00 thriller,romant. VB,USA,Luc.
Panic je nanic 17:30, 20:30, (22:30) komed. ČR
Jak se krotí krokodýli 15:00 komed., rodin. ČR
Co je šeptem ... 17:30, 20:30 komed., drama, romant. USA
Kino Art, Kamenná, Cheb
16.-17.5. Erasmus 2 20:00 komed.,Francie, VB
24.-25.5. Mlha 20:00 horor,mysteri. Kan.,USA
18.-20.5. Gejša 20:00 drama, romant. USA
26.-27.5. Odvaha milovat 20:00 komed., Fr.
23. 5. Commitments 20:00 komed., drama VB,USA 30.-31.5. Casanova 20:00 drama, romant. USA
Městské kino, Františkovy Lázně
14.-15.5. Zákl. instinkt 2 15:30, 19:30 thril.
24.-25.5. Rafťáci 15:30, 19:30 komed. ČR
16.-17.5. Experti 15:30, 19:30 komed. ČR
26.-28.5. Prime 15:30, 19:30 komed., USA
18.-19.5. Mariňák 15:30, 19:30 váleč. USA
29.-30.5. Casanova 15:30, 19:30 dobr. USA
20.-21.5. Jak se krotí krokodýli 15:30, 19:30 ČR
31. 5. Fimfárum 2 15:30, 19:30 anim.ČR,SRN
22.-23.5. Gejša 15:30, 19:30 romant. USA
Kino, Plesná u Chebu
24.5. Bambi 2 17:00, 18:30 rodin., anim. USA
26.5. Rafťáci 17:00, 19:00 komed. ČR

15. 5.
15.-17.5.
16.-17.5.
18.-21.5.
21. 5.
22.-24.5.
25.-28.5.
28. 5.
29.-31.5.

DIVADLO a KONCERTY
16. 5. Pinocchio 10:00 dětské
17. 5. Asagao 10:00 ostat.div.
20. 5. Hamlet 19:00 činohra
21.-22.5. Maxipes Fík 10:00 dětské

Západočeské divadlo, Cheb
27. 5. Poprask na laguně 19:00 činohra
28. 5. Kocourkov 15:00 dětské
30. 5. Kočka na kolejích 19:00 činohra

Produkční centrum Kamenná, Cheb
25. 5. G. Pechmannová-soprán, M.Averkiev-klavír 19:30 koncert Pozn.: Klášterní knihovna
Divadlo Boženy Němcové, Františkovy Lázně
16. 5. Věra Martinová 19:30 koncert
2. 6. Koncert absolventů ZUŠ 19:00
18. 5. Slavné melodie 19:30 koncert
3. 6. O vodníku Pařízkovi 14:00 dětské
21. 5. Školní koncert ZUŠ 10:00 koncert
4. 6. Koncert rodičů s dětmi 10:00
23. 5. Divadelní komedie 19:00 činohra
4. 6. Paganini a Carmen 19:30 Operetní koncert
25. 5. Slavné operní a operetní mel. 19:30
6. 6. Divadelní komedie 19:00 činohra
26. 5. Koncert absolventů ZUŠ 19:00
8. 6. Viktorky 19:30 koncert
29. 5. Němý Bobeš 19:30 činohra
11. 6. Operetní koncert 19:30 koncert
Ingo Casino, Františkovy Lázně
17. 5. Lázeňský koktejl operních a operetních melodií 20:00 koncert v dobových kostýmech.
31. 5. Procházka vídeňskou operetou 20:00 ostat. koncert
Zámek Kynžvart, Lázně Kynžvart
26. 5. Perly světové operety 20:00 árie

Krajinná výstava Cheb – Markredwitz
Zahájení Krajinné výstavy – středa 24. 5. 2006, začátek v 15:00 hod.
Cheb, areál Krajinné výstavy, Vstupné: 150 Kč
Program 24.5.:

15.00
17.00
19.00
20.00
21.15
22.00

ZAHÁJENÍ KRAJINNÉ VÝSTAVY
Mládežnický dech. orchestr ZUŠ Cheb a taneční skupina ZUŠ Cheb
LAURA A JEJÍ TYGŘI
VERNISÁŽ výtvarných prací vystavených v rámci Kraj.výstavy
JANA KOUBKOVÁ & FUNK LATINO BAND jazz
JUMPING DRUMS „bubenická“ show
OHŇOSTROJ
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pokračování na str.8

Program 27.5.:

10.00 – 16.00 hod. ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V CHEBU
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
- hudební program, tržiště uměleckých řemesel
- stylové občerstvení, stánky infocenter Karlovarského kraje
- turistické soutěže pro návštěvníky i obyvatele Chebu
- zahájení i cíl Běhu Terryho Foxe a mnoho dalších překvapení....

Jarní zprávy ze školky
V úterý 18.dubna navštívil obě třídy mateřské školy
velikonoční zajíček. Děti v obou třídách si pro zajíčka připravily
krátké velikonoční vystoupení a jako odměnu od něj dostaly
velikonoční dobroty (sušenky, čokolády). Zajíček přinesl dětem ještě
plný košík čokoládových vajíček s překvapením, ale vajíčka
poztrácel v zahradě. Natěšené děti si je musely najít samy (např. pod
keřem, na stromě, na okně, v trávě, schované v písku, prostě po celé
zahradě). Vajíčka byla navíc kouzelná, proto musely děti při jejich
hledání našlapovat opatrně, aby nezmizela. Našla se s velkou radostí
úplně všechna a já bych chtěla
poděkovat již tradičnímu dárci panu
Jelínkovi za velikonoční dobroty
pro všechny děti.
V pondělí 24. dubna jsme pořádali
akci „Čištění lesa“ jako součást
„Dne Země“. Děti si prohloubily
své poznatky o přírodě, třídění
odpadu a ekologii.
V měsíci
dubnu
došlo
také
k plánované realizaci patrových
postýlek na ložnici třídy Sluníček
z důvodu menšího prostoru této
ložnice (prostor ložnice neodpovídal počtu dětí a postýlek).
Za finanční prostředky potřebné k této modernizaci vděčí MŠ svému zřizovateli Městu Skalná, za výrobu zdařilých patrových postýlek na míru děkujeme
truhlářství Váňa.
Za MŠ Bronislava Kuželková

Pálení čarodějnic ve Starém Rybníku
Jako pokaždé, tak i letos se poslední dubnový den uskutečnilo „PÁLENÍ
ČARODĚJNIC“ na hřišti ve Starém Rybníku. I když rozmary počasí do poslední
chvíle nedovolovaly uskutečnění této akce, nakonec se počasí přece jen umoudřilo a
vše mohlo proběhnout tak, jak bylo plánováno.
Po vyhlášení tří nejlepších dětských čarodějnických masek a předání věcných cen,
následovalo rozdávání balíčků sladkostí našim nejmilejším ratolestem. Hranice pak
byla zapálena v 19.00 a začala tak volná zábava se vším, co k takové akci náleží, která pak
mnoha přítomným vydržela až do ranních hodin a májka tak byla bezpečně ubráněna proti skácení.
Chtěl bych touto cestou vyjádřit dík všem sponzorům, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke spokojenosti
všech přítomných, zejména našich nejmenších a zároveň poděkovat všem, kteří přispěli svými silami s přípravami
celé akce.
TUREK Jaroslav
Starý Rybník
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Skalenské dívky oslavily 1. máj Aerobikem
Na prvního máje se některá Skalenská děvčata zúčastnila ve Františkových Lázních v prostorách
tělocvičny Aqua fóra soutěže v aerobiku. Do závodního klání se přihlásily Kamila Želonková, Lucie Kocúmová,
Michaela Makovcová a Michaela Prekopová. Děvčata byla rozdělena v soutěži do dvou věkových kategoriích. V
kategorii 6 - 9-ti letých závodily obě Michaely a Lucie a v kategorii 10-14-ti letých závodila Kamila. Děvčata se
zúčastnila hromadného semifinále v kterém každá cvičila 20
minut pod vedením Kateřiny Slavíkové - vítězky Miss aerobik
ČR 1996. Všechna děvčata předvedla skvělé výkony na hranici
svých možností, ale do osmičlenného finále postoupila ze své
kategorie pouze Michaela Prekopová, která nakonec po dalším
dvaceti
minutovém
skvělém
výkonu ve své kategorii zvítězila.
Do poroty zasedly předsedkyně
Ing. H.Heyduková a členky
M.Kratochvílová, H. Greplová, L.
Klepáčková a Eva Rothová ze
Skalné. Celá soutěž se velmi
vydařila, většina dívek byla hojně
povzbuzována svými rodiči a sourozenci a každá ze startujících si odnesla drobnou
cenu.
Již nyní se těším na příští ročník a doufám, že toho dalšího se v době již
nepovinných prvomájových průvodů a oslav, zúčastní více závodnic z našeho města.

Za Skalenské závodnice a rodiče Petra Makovcová
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Prodám a postavím na klíč zcela
nový podkrovní byt ve Skalné
veliký 100 m2 se standartním
vybavením, včetně kuchyňské
linky za 870 000,-Kč i na splátky
cca 5 000,-Kč/měs.
Ručení nemovitostí umožním,
úvěr zařídím. Možnost ovlivnění
dispozic před dostavbou.
Pro porovnání lze shlédnout
in natura podobný byt, který je
již před dostavbou.
Blíže 602/239934, 604/416620

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
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 !!!
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firmy LASSELSBERGER, a.s., (dříve KEMAT) ve Skalné

do konce června na vybrané zboží, zejména na:

Otevírací doba:
PO – ČT 7,00 – 16,00 h
Pátek 7,00 – 15,30 h; Sobota 7,30 – 10,00 h
tel: + 354 505 118
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Ukázka básní žáků 3. třídy ZŠ Skalná - téma Slunce
1. Slunce

3. Jarní

4.

Svítí slunce od rána
nad našima hlavama.
Večer půjde klidně spát,
zítra navrátí se snad.
Na cestičce leží mince,
snad si někdo všimne jí,
odráží se od ní slunce,
čeká na vás, chyťte jí!

Už aby bylo jaro
a svítilo slunce,
pampelišky třpytily by se
jako krásné zlaté mince.

Planety obíhají kolem Slunce
a to je kulaté jako mince.
Třpytí se jako zlaté pozlátko,
jaro už u nás bude zakrátko.
Sluníčko bude hřát více a více
a my budeme chodit bez čepice.
Tak ať na nás Slunce svítí
a ať kvete všechno kvítí.
Ať Slunce nás hřeje
a na nás se směje.
Bez Slunce by nebylo na Zemi života,
ví to i František Dobrota.
A já to vím také,
že je Slunce zlaté
a vím také já,
že Země Slunce obíhá.

Kristýna Motyčáková, 9 let

Terezka Bigazová, 9 let
2.

Malá zlatá mince
leskne se jak slunce,
rozdíl v tom však ale je,
mince totiž nehřeje.

O Slunci

Terezka Polívková, 9 let

Jakub Flaksa, 9 let

FOTBAL VE SKALNÉ
Během dubna se naplno rozjel Krajský přebor mužů, i když se několik utkání kvůli nepříznivému počasí
muselo odehrát na náhradních hřištích. Našim fotbalistům se dařilo střídavě a v tabulce se zatím pohybují ve
střední části.
Trstenice – Skalná 3:2 (2:1), branky: Novák F. a Frič
Už ve dvacáté minutě skalenští prohrávali 2:0, přesto se jim ve druhém poločase podařilo vyrovnat.Zaslouženého
bodu se ale nakonec nedočkali, protože domácím se z ojedinělého útoku ve druhé půli podařilo vstřelit 8 minut
před koncem vítěznou branku.
Skalná – Lomnice 6:0 (2:0), branky: Holý 3,Frič,Kapic,vlastní
Poslední celek tabulky nebyl pro domácí hráče těžkým soupeřem a celé utkání se odehrávalo pouze na polovině
hostí.
Skalná – Toužim 1:4 (0:2), branka: Makovec
V prvním poločase měla Skalná několik dobrých brankových příležitostí, ale góly stříleli jen hosté.Ve druhé půli
domácí snížili, ale vyrovnání se už nedočkali, naopak v závěru, už bez vyloučeného Nováka L., ještě dvakrát
inkasovali.
Fr.Lázně – Skalná 3:0 (2:0)
Jeden z nepovedených zápasů skalenských, když se nedokázali střelecky prosadit, na rozdíl od domácích.
Skalná – D.Rychnov 1:1 (0:1), branka: Novák F. z penalty
Ve středeční dohrávce ztratili naši dva body, když nedokázali proměnit žádnou z velkých šancí.Bod nakonec
zachránili až díky proměněné penaltě.
Skalná – Ostrov 6:2 (4:0), branky: Holý 2, Novák F. 2, Pěček 2 (1 z penalty)
Zaskočený soupeř prohrával už po půlhodině hry 0:4 a o zápase bylo v podstatě rozhodnuto.Ke konci utkání se
hostům podařilo alespoň částečně porážku zmírnit.
Aš – Skalná 6:3 (3:0), branky: Holý 3
Tentokrát se situace otočila a po půl hodině prohrávali naši 3:0.Na začátku druhé půle přidali domácí ještě čtvrtý
gól, pak se ale podařilo našim hráčům snížit na rozdíl dvou branek a doufat alespoň v remízu.Domácí ovšem
přidali další dvě branky a definitivně rozhodli o vítězi utkání.
Skalná – St.Role 2:0 (0:0), branky: Novák F.z penalty, Holý
V pondělní dohrávce se o vítězi rozhodlo až ve druhém poločase vyrovnaného utkání, když proměnil penaltu
Novák F. a výhru v poslední minutě pojistil druhou brankou Holý.
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 15.května • příspěvky v elektronické podobě uvítáme.
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