Z obsahu …

Září 2006
Cena 3,-Kč

Hasiči dostanou nové
zásahové vozidlo
budou podzimní „hromádky“
Zprávy z knihovny
Zahájení školního roku
v mateřské a základní škole

Hasiči ve Skalné dostanou
nové zásahové vozidlo.
Téměř nemožné se stalo skutkem. V těchto dnech se v Továrně hasící techniky Polička
(THT Polička) vyrábí pro Jednotku dobrovolných hasičů Skalná zbrusu nová cisternová
automobilová stříkačka (CAS). Všichni víme, že sbory dobrovolných hasičů mají
opotřebovanou a zastaralou techniku, na jejíž obnovu většinou nezbývají peníze. Ve Skalné to
už neplatí ! Díky velmi dobré spolupráci mezi městem Skalná a Hasičským záchranným
sborem Karlovarského kraje (HZS KK), bylo počátkem roku dohodnuto, že město požádá o
státní dotaci na obnovu požární techniky a HZS KK tuto žádost podpoří.
Na první pohled nešlo takovou nabídku odmítnout, ale zároveň bylo nutné zajistit
dostatečné finanční prostředky na dofinancování rozdílu mezi výší poskytované dotace (max.
2 000 000,-- Kč) a předpokládanou cenou CAS (cca 5 000 000,-- Kč). Vzhledem k této
skutečnosti bylo zahájeno jednání s vedením Karlovarského kraje o možnostech získat
mimořádnou dotaci z rozpočtu kraje a zároveň bylo jednáno o podpoře s městem Františkovy
Lázně, na jejichž území zajišťuje naše jednotka požární ochranu.
Jednání nebyla jednoduchá, ale nakonec velmi úspěšná. Státní rozpočet uvolnil dotaci
ve výši 2 000 000,-- Kč, Karlovarský kraj rozhodl o mimořádné dotaci ve výši 1 000 000,-- Kč a
město Františkovy Lázně poskytlo příspěvek ve výši 600 000,-- Kč. Na nákup nové CAS bylo
vypsáno výběrové řízení, z kterého vzešla cena ve výši 4 996 000,-- Kč. Z toho vyplývá, že
město Skalná musí z ceny vozu
doplatit ze svého rozpočtu „pouze“
1 396 000,-- Kč. Vím, že to není
zrovna málo peněz, ale na druhé
straně jsem přesvědčen, že získáním
nové techniky dojde k výraznému
zvýšení akceschopnosti naší jednotky,
která již tak plní své úkoly na
výbornou.
Nová cisterna bude postavena
na podvozku RENAULT a měla by
přijet do Skalné v druhé polovině
listopadu. O termínu dodání vozu
budou všichni včas informováni a já
pevně doufám, že novou cisternu
společně slavnostně pokřtíme.
Radomil Gold - starosta

Upozornění
Sociální, zdravotní a školská komise upozorňuje všechny žadatele o přidělení bytu města do
nájmu na část. III., čl. 5, bod č.4 z platných Pravidel města Skalná o přidělování obecních
bytů do nájmu občanům, která byla schválena zastupitelstvem města dne 13.3.2003, usnesení
č. ZM 16/04/03, že žadatel je povinen do 30.9. každého kalendářního roku aktualizovat a
potvrdit svoji žádost, jinak bude jeho žádost vyřazena.
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Podzimní hromádky
Městský úřad Skalná vyhlašuje jako každý podzim termín podzimních hromádek. Sběr hromádek bude
realizován tak, že každý, kdo si v tomto roce zaplatil odvoz odpadu, může vytvořit hromádky před svým domem,
kde má umístěny popelnice na odvoz.
Vynášet věci na hromádky je možno v sobotu 14. a v neděli 15. října 2006, protože jejich sběr se uskuteční
v pondělí 16. října 2006 - Skalná
v úterý 17.října 2006 - Starý Rybník, Vonšov.
Občany upozorňujeme, že na hromádky nepatří stavební suť, kompostovatelný materiál /tráva, zemina, listí,
větve apod./, odpad, který lze separovat během roku v kontejnerech umístěných po městě - papír, sklo a plasty.
Železo lze umístit zvlášť a jeho odvoz bude rovněž zajištěn.
Dále občany upozorňujeme, že na hromádky nepatří nebezpečný odpad tj. autobaterie, barvy léky,laky, oleje,
kyseliny atd.
Nebezpečný odpad je možno odvést do sběrného kontejneru, který bude stát v sobotu 14. října 2006 ve
Skalné před bývalými jeslemi od 13,00 – 15,00 hod. a ve Starém Rybníku před obchodem od 15,10 - 16,00
hod.
Připomínáme, že v momentě, kdy fyzická osoba odloží odpady na místě k tomu určeném, stává se vlastníkem
odpadů obec ( zákon č. 185/2001 Sb., § 4, písm. p). To znamená, že je zakázáno s tímto odpadem jakkoliv
manipulovat, vybírat odložené předměty, hromádky rozhrabávat a odvážet zejména železo, které lze zpeněžit.
S občanem, u kterého bude zjištěno porušení uvedeného zákona, bude zahájeno správní řízení s možností uložení
pokuty až do výše 50 000,- Kč.
Dále si dovolujeme důrazně upozornit na to, že hromádky vytvořené po svozu, budou odvezeny na náklady
původce a že svoz velkoobjemového odpadu / hromádek / není určen pro likvidaci odpadu z podnikání !!!!!
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.

Tisková zpráva Krajského muzea Cheb

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
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Krajské muzeum Cheb ve spolupráci
s Městským muzeem Mariánské Lázně a organizacemi
Českého svazu ochránců přírody z Chebu a
Mariánských Lázní za finančního přispění města Cheb
připravilo cyklus přírodovědných akcí nazvaný Pojďte
do přírody. Cílem cyklu je přiblížit přírodní hodnoty
okolí Chebu a seznámit zájemce s odborníky z různých
přírodovědných oborů. Vedoucími exkurzí jsou
regionální znalci a pracovníci přírodovědných institucí
České republiky. Účastníci se mohou seznámit nejen
s tradičními terénními biologickými technikami, ale
také s využitím moderní techniky v biologické praxi
(např. GPS přístroje při lokalizaci nálezů, mikroskop
s kamerou apod.). V sobota 21. října 2006 se koná
letošní již poslední přírodovědná exkurze, tentokráte za
Mechorosty Šitbořského potoka nad Poustkami.
Sraz účastníků je v 8:05 v železniční stanici
Dolní Žandov. Účastníci se vydají směrem přes Horní
Žandov do údolí Šitbořského potoka nad Poustkami a
zpět do Dolního Žandova. Vedoucím výpravy je Radka
Mudrová z Muzea Českého lesa v Tachově, která také
všem zájemcům doporučuje terénní obuv a oblečení,
lupa bude vítána.

Zprávy z knihovny
První týden v říjnu (2. - 6. 10. 2006) se koná jubilejní 10. Týden knihoven –
celorepublikové aktivity knihoven, tentokrát s mottem Cesta do knihovny. Malé i velké
čtenáře v celé zemi čekají různé akce a
aktivity, jako výstavy, přednášky, dny
otevřených dveří aj. I naše knihovna přispěje svou
troškou do mlýna. Knihovny se společně zúčastní
v pondělí 2. října Velkého Říjnového Společného
Čtení, zveme maminky na mateřské dovolené a
naše seniory, aby se v dopoledních hodinách na nás
přišli podívat do Městské knihovny ve sportovní
hale a aby případně něco přečetli dětem z MŠ i
z prvního stupně ZŠ.
* V tomto týdnu nabízíme všem zájemcům školení
na PC či Internetu (ZDARMA!!!), stačí přijít do
knihovny a osobně se domluvit na určitém datu a
Společné čtení v roce 2005
hodině (z důvodu malé kapacity nelze školit více
jak 1-2 lidi najednou). Během tohoto týdne budou mít zájemci o školení přednost před uživateli
Veřejného internetu.
* Tomu, kdo se tento týden nově přihlásí do knihovny, odpustíme zaplacení čtenářského poplatku pro
tento kalendářní rok!
* Přátelé knihovny a čtení vůbec jsou zváni, aby v tomto týdnu 2.– 6.10.
přišli do knihovny a navázali v tzv. Provázkiádě provázek přátelství, aby
vyjádřili svůj vztah k literatuře pomocí jakéhokoliv provázku, motouzku
či tkaničky o maximální délce 0,5 m. Když na provázek upevníte kousek
papírku, kde napíšete, která kniha se Vám v poslední době nejvíce líbila
nebo která kniha byla ta Vaše úplně první, budeme moc rádi (není
povinné). Naše knihovna se opět zúčastní soutěže o nejdelší provázek vzhledem k počtu
zaregistrovaných čtenářů a doufáme, že se umístíme alespoň jako v loňském roce na druhém místě.
* Zároveň vyhlašujeme v tomto týdnu soutěž pro děti o nejlepší záložku do knihy. Volba materiálu je
čistě na Vás, můžete malovat na papír, ušít z látky, nebo uháčkovat, prostě jak je libo. Na každé záložce
musí být uvedeno jméno a třída, popřípadě věk dítěte. Uzávěrka soutěže je v pátek 6.10. v 19:00 hod.,
výherci budou zveřejněni v říjnovém čísle Skalenského zpravodaje, tvůrci tří nejhezčích záložek budou
odměněni a všechny záložky budou v knihovně vystaveny!
* Ve čtvrtek 5.10. bude v knihovně výtvarné odpoledne s mottem „Cesta do knihovny“. Přijďte po
14.hodině namalovat, jak by podle vás měla knihovna vypadat, jaká by k ní měla vést cesta, co byste na
stávající cestičce změnili…
* Znovu připomínám, že stále probíhá celoroční soutěž o logo knihovny! ( viz srpnové číslo SZ)
V lednu letošního roku proběhla ve sportovní hale výstava u příležitosti 100. výročí povýšení Skalné na
město. Z vybraného dobrovolného vstupného se do knihovny zakoupily naučné encyklopedie: Člověk,
Země, Vesmír a Fantastický neviditelný svět v celkové hodnotě 3400,- Kč.
L. Brejchová - knihovnice
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Kulturní přehled na září
FILMY
12.-16.9.
19.-21.9.
22.-23.9.
26.-27.9.
29.-30.9.

Kino Art, Kamenná 5, Cheb, tel.:354 423 291
Šifra mistra Leonarda
thriller/drama
Auta
komed./rodin.
Bratři
drama
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže
komed./akční
Růžový panter
komed./dobr.

20:00
18:00
20:00
20:00
20:00

Kino, Nám. Svobody 52, Plesná u Chebu, tel.:354 596 504
13. 9. Auta komed./rodin. 17:00,19:00
27. 9. Divočina komed./dobr. 17:00,18:30
15. 9. Scary Movie 4 komed./horor 18:30
29. 9. Superman se vrací akční/dobr. 18:30
22. 9. Poseidon thriller/drama
18:30
Kino Svět, Májová 28, Cheb, tel.:603 317 008
14.-17.9. Bestie Karla thriller 17:30,20:00,(22:00) 1. 10.
Rafťáci komed. 15:00
17. 9.
Divočina komed./dobr. 15:00
2.-4.10. Sky Fighters:Akce v obl. 17:30,20:00
18.-20.9. Tajemství oceánu dok. 17:30,20:00
5.-8.10. Hrdinové z říše Gaja anim. 17:30
21.-24.9. Kráska v nesnázích 17:30,20:00,(22:00) 5.-8.10. Piráti z Karibiku2:Truhla…(20:00),(23:00)
23.-24.9. Auta komed./rodin. 15:00
8. 10.
Doba ledová2:Obleva anim./rodin. 15:00
25.-27.9. Za plotem komed./rodin. 17:30
9.-11.10. Rychle a zběsile: Tokijská … 17:30,20:00
25.-27.9. Let's dance drama/romant. 20:00
12. 10.
Miami Vice thriller/drama 17:30,20:00
28.9.-1.10. Poseidon thriller/drama 17:30,20:00,(22:00)

15.-17.9.
18.-19.9.
20. 9.
21.-22.9.

Městské kino, Národní tř. 14, Františkovy Lázně
Účastníci zájezdu komed. ,15:30,19:00
23.-24.9. Zeptej se prachu romant. 15:30,19:00
Bestie Karla thriller/drama 15:30,19:00
25.-27.9. Piráti z Karibiku2:Truhla… 15:30,19:00
Zítra nehrajeme! komed. 15:30,19:00
28.-29.9. Dům u jezera drama/romant. 15:30,19:00
Šifra mistra Leonarda thriller 15:30,19:00 30.9.-1.10. Sky Fighters:Akce…
15:30,19:00

DIVADLO a KONCERTY
Západočeské divadlo, Divadelní nám. 10, Cheb, tel.:354 433 592
12. 9. Viva Verdi
činohra
19:00
19. 9. Stvoření světa dětské
10:00
16. 9. Carmen
činohra/var./kab.
19:00
29. 9. Mrzák inishmaanský činohra 10:00
17. 9. Ve stanici nelze (Div.V Celetné) čin. 19:00
30. 9. Mrzák inishmaanský činohra 19:00
Produkční centrum Kamenná, Kamenná 5, Cheb, tel.:354 423 312
19. 9. Marie Fuxová - housle, Štěpán Kos - klavír ostat. koncert
19:30
Divadlo Boženy Němcové, Ruská 102, Františkovy Lázně, tel.:354 542 077
15. 9. Souznění 2006 ostat. koncert 19:00
24. 9. Straussovské matiné ostat.koncert 10:00
17. 9. Galakoncert ze skladeb Joh.Strausse 19:30
24. 9. Gala Strauss
ostat. koncert
19:30
19. 9. Dámský krejčí činohra 19:00
26. 9. Podivné odpo. Dr.Zvonka Burkeho ost.div. 19:00

22. 9.

Zámecké Nocturno

Zámek Kynžvart, Lázně Kynžvart
ostat. koncert
20:00

VÝSTAVY a jiné … v Krajském muzeu v Chebu
18.5.-6.11.
Po stopách šlechtického rodu Notthafftů
30.9. – KNIHOBRANÍ - od 9:30 hod - celodenní akce – VI. ročník minitrhu regionální literatury
- Tentokrát na téma: Židovská kultura, historie a život v literatuře
- Autorské čtení Arnošta Goldflama
- Křest knihy : Chebský městský stát
- Ukázka židovské kuchyně, výstava fotografií „Tady žili Židé“
- Doprovodné programy pro děti, výtvarná dílna „Nakresli Golema“
- Petr Nárožný (četba z knihy Hugo), Křeslo pro hosta: Jiří Kamen (autor Huga)
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Společenská kronika
Jubilanti měsíce července a srpna
Blaslová Emma
Bečvářová Emilie
Cízlerová Anna
Martínek František
Zimová Marie
Nejedlá Anna

80
81
81
83
83
86

Králík Karel
Pěčková Marie
Marianus Jan
Schäcková Markéta
Fojtíková Marie

75
81
87
88
90

V měsíci červenci oslavil své 94. narozeniny i nejstarší občan města Skalná
pan František KIRCH.
Dodatečně blahopřejeme nejen jemu, ale i všem oslavencům.

Narození občánci
Gašparová Natálie
Pišaja Dominik

16.05.
28.06.

Rangelová Veronika
Zeman Vlastimil

12.07.
03.08.

Blahopřejeme !!!
Úmrtí
Kubečková Miluše
Střížová Marie
Amchová Růžena

21.07.
02.08.
08.08.

Upřímnou soustrast

Od 1.září je možno podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji pouze na
Městském úřadě Cheb. S výjimkou žádosti o vydání cestovního pasu pro děti mladší 5 let, tuto
žádost je možno podat na Městském úřadě ve Skalné.

POPLATKY ZA VYDÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ OD 01.09.2006

Od 01.09.2006 není
možné zapsat do pasu
dítě mladší 15 let.

pro
občany

doba
platnosti

poplatek

strojově
čitelné

nosič
s biometrickými
údaji

doba
vydání

starší 15
let

10 let

600,-

ANO

ANO

30 dnů

5–15 let

5 let

100,-

ANO

ANO

30 dnů

0– 5 let

1 rok

50,-

---

---

kratší
než 30
dnů

starší 15
let

6 měsíců

1 500,-

---

---

kratší
než 30
dnů

5 – 15 let

6 měsíců

1 000,-

---

---

kratší
než 30
dnů

Michaela Branická, matrikářka
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Zahájení nového školního roku 2006/2007 v mateřské škole
Od září 2006 jsme v každé třídě MŠ přivítali 28 dětí.
Celkem tedy bude v tomto školním roce navštěvovat
naši školku 56 dětí. Kapacita MŠ je opět zcela
zaplněna již v samém začátku školního roku.
Ani během letních prázdnin se ve školce nezahálelo.
Největší úpravy letošního léta se týkaly nového
venkovního nátěru celé budovy. Místní malířská
firma Kubinec ochotně a dle přání vytvořila školce
krásný barevný „kytičkový kabátek“, který
inspiroval děti i učitelky k tomu, že naše školka
ponese název MŠ Kytička. Dále byla provedena
celková rekonstrukce zděného zahradního domku
(opravy dveří, oken, nové podlahy, stropy, drobné
opravy střechy, venkovní fasáda). Jsem potěšena, že
jsme ještě před začátkem školního roku zvládli i
následný úklid domku a celé zahrady. Překvapením
pro děti také bylo nové pískoviště, které brzy bude
ještě zastřešeno, a kde strávil spoustu volného času
pan K.Váňa, kterému tímto moc děkuji.
Finanční prostředky na opravy a modernizace MŠ
poskytlo Město Skalná, které má již několik let
zájem na zpříjemňování a vylepšování prostředí
nejen školky. Tímto děkuji Městu Skalná jako
ředitelka MŠ i jako občanka Skalné.
Za mateřskou školu Bronislava Kuželková

Začínáme!
Po létě zpola horkém, zpola chladném tu máme příjemné září – a začátek
školního roku. Doufejme také příjemný.
Určitě první příjemnou změnou jsou nová žákovská sociální zařízení
v hlavní budově. I lidé nezúčastnění si museli povšimnout stavebního ruchu,
který trval až do posledních dnů prázdninového volna – ale povedlo se a my
bychom měli poděkovat městu Skalná, že žákům vylepšilo jejich „pracovní“
prostředí.
Nový školní rok přináší i změny v obsazení učitelského sboru – pan Ondřej
Kubart zahájil působení v naší škole již v červnu, nyní paní Michaela
Krausová převzala školní družinu a sbor dále doplnil pan Jaroslav Částka.
Také tým provozních zaměstnanců doznal změny. Do důchodu odešla paní
Skácelová, pro jinou firmu se rozhodla
paní Cresová – oběma děkujeme za
práci, kterou pro školu odvedly. Místo
nich přišly o čistotu pečovat paní Jana Zuberová a paní Anna Kufová.
Další změny nastávají v samotném učebním plánu – povinně se zvyšuje počet
hodin výuky cizího jazyka a jako první cizí jazyk se vyučuje angličtina.
Vracíme se k někdejším třem hodinám tělesné výchovy, nikoli s ambicí
konkurovat sportovní školám (na to opravdu nemáme), ale zejména proto,
abychom posílili zdravotní účinky pohybových aktivit. Zjištění už nikoli jen
z Ameriky, ale i od nás hovoří jasně: Děti mají pohybu málo a to se
podepisuje na jejich zdraví!
Slunečné a teplé zářijové dny podporují dobrou náladu, optimismus, chuť
pokročit vpřed. Ať vydrží nejen učitelům, ale i žákům!
Stanislav Hercig
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Nabídka Finančních konzultací - rodinné poradenství
Pomohu Vám bezplatně s řešením Vašich finančních problémů.
Nemusíte nikam jezdit, s kvalifikovaným poradcem, s certifikátem MF ČR
pro tuto činnost, si můžete domluvit schůzku v soukromí Vašeho bytu,
nebo v kancelářských prostorách.

Ing. Zdeněk Volena - 775 700 760
Spolu provedeme analýzu Vašich potřeb a možnosti jejich realizace.
Zajistím realizaci uvedených programů :
1. pojištění bytu, domu, domácnosti, automobilu či jiného movitého majetku
2. zabezpečení svého zdraví - životní pojištění, úrazové pojištění
3. zabezpečení svého stáří - důchodové pojištění, penzijní připojištění
4. zabezpečení dětí - zajímavé spořící programy, úrazové pojištění apod.
5. zajištění koupě bytu - nemovitosti - prostřednictvím úvěru, meziúvěru či
hypotéky, americké hypotéky
6. kapitálové úložky - podílové listy, dluhopisy, akcie
Partneři jsou :
KOOPERATIVA pojišťovna a.s., UNIQA pojišťovna a.s., ČSOB pojišťovna a.s.,
GENERALI pojišťovna a.s., AMCICO AIG life první americko česká pojišťovna a.s.,
ČESKÁ pojišťovna a.s., CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS pojišťovna a.s.,
RAIFFEISEN stavební spořitelna, WÜSTENROT stavební spořitelna,
ČESKOMORAVSKÁ stavební spořitelna, PIONEER investiční společnost a.s.,
CONSEQ investiční společnost a.s., WIOF investiční společnost a.s.,
HVB Bank a.s., a další.

a navíc

ZÍSKÁTE TRVALÝ BEZPLATNÝ SERVIS A MOŽNOST
VYUŽÍT VŠECH
STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A DAŇOVÝCH ÚLEV !!!

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 18.září 2006 • příspěvky v elektronické podobě uvítáme.
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