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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
letošní rok byl pro většinu z nás velice náročný. Mnoho z nás si prošlo onemocněním covid 19, někdo
s lehkým, jiný s těžkým průběhem. Někteří neměli to štěstí a bohužel svůj boj o život prohráli.
Tento rok přinesl mnohé, nevěnujme ale čas a energii jen negativním stránkám tohoto roku, hledejme
radši pozitiva uplynulého roku. Současná doba nám přinesla větší pozornost a ohleduplnost pro naše
bezprostřední okolí, více času a poznávání našeho kraje a naší republiky. Věnovali jsme se více rodině,
našim nejbližším. Začínáme si zkrátka vážit věcí, které jsme dříve brali jako samozřejmost.
Máme krásný vánoční strom s betlémem v podhradí. Bohužel letos nebylo možno kromě letních
měsíců pořádat kulturní akce, ale ty, které se konaly, to vynahradily.
Doufejme, že již příští rok bude klidnější.
Přeji všem hezké a pohodové vánoční svátky, hodně štěstí, spokojenosti a především zdraví v novém
roce.
starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce prosince
Ján Baniunynský
Antonín Seiler
Jozefina Kusková
Krista Dallosová
Helga Marianusová

85 let
83 let
82 let
82 let
81 let

Blahopřejeme
matrikářka MěÚ Skalná – Jana Herrová

Informace z MěÚ
Návštěva hejtmana Karlovarského kraje ve Skalné
Hejtman Petr Kulhánek a krajský radní Vít Hromádko navštívil v
rámci cest po Karlovarském kraji 8. prosince také naše město.
Seznámila jsem vedení kraje s investičními akcemi, jež město
plánuje. Kromě jiného jde o kompletní obnovu areálu školy, na
kterou chce Skalná získat dotaci z EU. Chystáme ale i revitalizaci
brownfieldu, tedy bývalého státního statku, průtah Starým
Rybníkem, rekonstrukci ulice V Aleji, Tovární, rekonstrukci
sportovní haly a další akce. Projednali jsme také problematiku
krajských komunikací, především s ohledem na zimní údržbu a
případné opravy.
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starostka města - Mgr. Rita Skalová

Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji
Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství krajského
úřadu dotaci na „Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“. V rámci této dotace a za
spoluúčasti města Skalná byla provedena v celém správním území města likvidace bolševníku
velkolepého a křídlatky sachalinské, japonské a české.
Za Městský úřad Skalná – Martina Muchnová

Na cyklostezce Skalná – Starý Rybník přibylo další solární osvětlení
Město Skalná i v letošním roce pokračovalo v dalším osvětlení cyklostezky Skalná – Starý Rybník, které
bylo započato již v předloňském roce. Letos roce město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje,
odboru regionálního rozvoje, dotaci ve výši 51 000 Kč. V rámci této dotace a za spoluúčasti města
Skalná byla na stezku osazena další 4 solární svítidla. V současnosti je tedy cyklostezka osvícena 9
svítidly, jejichž účelem je zajištění bezpečnější jízdy a chůze.
Za Městský úřad Skalná – Martina Muchnová
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Odpady
Vážení spoluobčané,
věnujte prosím pozornost tomuto článku, neboť změna legislativy v oblasti odpadového hospodářství
může výrazně ovlivnit vaše náklady spojené s likvidací odpadu. Zásadní změnou je, že od 1. ledna 2022
již nebude možné uzavírat smlouvy o odvozu odpadu, ale každý občan města, respektive vlastník
nemovitosti, se stane automaticky poplatníkem (včetně dětí) místního poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
Ve Skalné dosahujeme dlouhodobě velmi dobrých výsledků z hlediska třídění odpadů, jsme
přesvědčeni, že stávající systém byl nastaven správně, ale přesto se musíme nové legislativě od Nového
roku plně podřídit.
Abychom co nejvíce zachovali prvky původního systému a zároveň nebyli v rozporu s platnou
legislativou, využili jsme možnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, která bude nově upravovat
poplatky za odvoz a likvidaci odpadu. Vyhláška bude nejpozději od 20. 12. 2021 zveřejněna na webu
města.

Zásadní zněny jsou tyto:

-

-

-

-

poplatníkem je každý, kdo má na území obce trvalý pobyt, nebo vlastní nemovitost
k rekreačním účelům, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu,
poplatníkem jsou i osoby mladší 18 let,
nově již nelze rozlišovat platbu za jednotlivé druhy odpadu (směsný odpad, velkoobjemový
odpad v podobě tzv. „hromádek“, nebezpečný odpad, tříděný odpad apod.), vše je promítnuto
do platby za objem nádoby, kterou má každý na směsný odpad,
jednoduše řečeno, poplatník platí za jeden litr objemu nádoby, kterou má u svého domu
v závislosti na četnosti odvozu odpadu – zde se snažíme maximálně zachovat stávající systém,
i do budoucna bude zachována možnost využívat tzv. „hromádky“, nádoby na tříděný odpad
po celém městě a každý si bude moci určit velikost nádoby a četnost vývozu u své nádoby na
směsný odpad,
za možnost využívat systém tříděného odpadu se již nebude nic připlácet (doposud byla
účtována platba ve výši 390,- Kč na jednu domácnost),
nově platí, že každá osoba produkuje odpad, minimálně však 10 l odpadu na osobu a týden
(540 l odpadu/rok)
pokud žije v domácnosti, či bytovém domě vícero poplatníků, určí si osobu, která bude tzv.
plátcem a bude poplatkovou povinnost zastávat za ostatní členy domácnosti, své nájemníky,
či společenství vlastníků apod.
BIO odpad bude řešen zcela samostatně, v podstatě stejně jako doposud, o tomto systému se
každý včas dozví.

Nyní vám představíme porovnání původního a nového systému s cenami roku 2022:
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Starý systém
nádoba

četnost vývozu cena
na cena na svozové hromádky
svozové místo místo vč. DPH

cena na svozové
místo celkem

80 l

1 x 7 dnů

1 755

2 018

390

2 408

80 l

1 x 14 dnů

1 215

1 397

390

1 787

120 l

1 x 7 dnů

2 495

2 869

390

3 259

120 l

1 x 14 dnů

1 750

2 013

390

2 403

240 l

1 x 7 dnů

4 630

5 325

390

5 715

240 l

1 x 14 dnů

3 275

3 766

390

4 156

Nádoby o objemu 660 l a 1100 l, nejsou modelovány, neboť je používají větší bytové domy a celková
platba ve variantě původního systému byla vždy navýšena o počet domácností x platba za tzv.
„hromádky“ ve výši 390,- Kč. Nyní bude platba vypočtena pouze dle litrů objemu nádoby x 0,80 Kč.
Každopádně zde dojde k největšímu procentnímu navýšení, které si mezi sebe musí rozpočítat vlastníci
bytových jednotek, v případě nájemních domů pak přenesou tuto platbu majitelé domů na své
nájemníky.

Nový systém
nádoba

četnost vývozu litry za rok

poplatek za litr poplatek za
vč. DPH
nádobu

80 l

1 x 7 dnů

4 160

0,80

3 328

920

80 l

1 x 14 dnů

2 080

0,80

1 664

-123

120 l

1 x 7 dnů

6 240

0,80

4 992

1 733

120 l

1 x 14 dnů

3 120

0,80

2 496

94

240 l

1 x 7 dnů

12 480

0,80

9 984

4 270

240 l

1 x 14 dnů

6 240

0,80

4 992

836

rozdíl

V pravém sloupečku vidíte, o kolik korun včetně DPH se změní vaše poplatková povinnost od Nového
roku. Proč je někde rozdíl kladný a jinde záporný, respektive proč jsou zde takové odchylky? To je dáno
tím, že svozová společnost účtuje za odvoz jednou týdně nižší jednotkové náklady, než u odvozu jednou
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za čtrnáct dnů a stejně tak zvýhodňuje odvoz velkých nádob oproti odvozu malých nádob. Nový systém
však umí zohlednit pouze jednotnou cenu za litr odpadu daného vývozu.

Proč bude sazba za jeden litr odpadu právě 0,80 Kč? Tato sazba vychází z následujících čísel:

roční náklady na likvidaci odpadů
zpětný výnos za tříděné odpad
čisté náklady na likvidaci odpadů
celková produkce směsného komunálního odpadu
výpočet: 1 730 000,- Kč / 2 150 000,- litrů

2 130 000,-- Kč
400 000,-- Kč
1 730 000,-- Kč
2 150 000,-- litrů
0,80 Kč

Doporučení:

Našim cílem není vybírat větší objem poplatku, než by odpovídalo úhradě nákladů na odvoz a likvidaci
odpadů. Na druhou stranu je nutné mít na paměti, že změna zákona má vyvolat ještě větší tlak na
třídění odpadů a snižování objemu odpadů ukládaných na skládky. Je to tedy něco, co můžeme ovlivnit
pouze nastavením správného systému a zároveň pečlivým tříděním odpadů. Důsledným tříděním si
může každý snížit své náklady, respektive pohlídat, aby se mu nezvyšovaly příliš rychlým tempem.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme, aby domácnosti, které doposud využívali variantu:

-

odvoz nádoby o objemu 80 l jednou za týden, přešli na 120 l jednou za 14 dnů
odvoz nádoby o objemu 120 l jednou za týden, přešli na 80 l jednou za týden
odvoz nádoby o objemu 240 l, 660 l a 1100 l jednou za týden, upravili velikost nádoby dle
domluvy se správcem bytového domu

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že se na nás valí velké množství nepříjemných skutečností, spojených
s bezprecedentním zdražováním energií, že rostou náklady na potraviny a spotřební zboží, že zdražují
hypotéky a jsme ochromeni Covidem, ale přesto si myslím, že odpadové hospodářství společně
zvládneme a pokud se každý z nás bude jen trochu snažit odpady ještě více třídit, nebude koncový
dopad nakonec tak velký.
Podrobný návod, jak se zaregistrovat k poplatku, případně jak a kde změnit objem nádoby a četnost
vývozu, stejně jako kde se můžete k dané věci poradit, naleznete v dalším článku.
Ing. Radomil Gold – místostarosta města
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Registrace k poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Všichni občané s trvalým pobytem na území města Skalná a osoby, které vlastní na území města Skalná
nemovitost zahrnující byt (bytovou jednotku) rodinný dům, stavbu pro rodinnou rekreaci, bez ohledu
na to, zda mají v obci trvalý pobyt, budou povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím
formuláře „OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU“. Všechny právnické osoby a podnikající fyzický osoby si
uzavřenou smlouvu se svozovou společností samostatně.
Plátce poplatku je ten, který vybere od poplatníků poplatek za předmětnou nemovitost (poplatníkem
jsou například členové jedné domácnosti, nájemníci v bytových domech, členové společenství
vlastníků a jejich nájemníci apod.) a uhradí jej vůči správci poplatku, kterým je Městský úřad Skalná.
Osoby, které vlastní více takových objektů, přihlásí všechny nemovitosti. V praxi to znamená, že na
každou nemovitost, která zahrnuje byt, rodinný dům, nebo se bude jednat o objekt pro rodinnou
rekreaci, připadne minimálně 1 nádoba na odpad (adekvátní počtu poplatníků užívajících předmětnou
nemovitost) a zároveň povinnost úhrady místního poplatku za každou takovou nádobu.
Formulář najdete na webových stránkách města v odkazu „FORMULÁŘE ke stažení“, nebo fyzicky na
úřadě v oddělení místních poplatků u paní Kirch.
Vyplněné ohlášení prosím podejte osobně, nebo elektronicky na Městský úřad Skalná nejpozději do
30. 01. 2022. Informace na tel. 354 548 824.
Kamila Kirch, poplatky

Buďte vidět!
Pravidlo „vidět a být viděn“ s příchodem zimy nabývá na významu. Ráno se stále později rozednívá a
večer se dříve smráká. S aktuálním zimním počasím se navíc ve větší míře kromě mrazíků a sněhové
nadílky setkáváme s mlhou. Chodci a cyklisté pohybující se na pozemní komunikaci, by proto měli být
velmi opatrní.
Za snížené viditelnosti zmíněné pravidlo platí dvojnásob a samozřejmostí by mělo být užití reflexních
prvků, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. V obchodních centrech či galantériích si
můžete za rozumné ceny pořídit nejrůznější přívěšky, nášivky, nažehlovačky, samolepky nebo pásky.
Důležité je tyto reflexní prvky umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do komunikace nebo na
batohy, které nesete na zádech. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech
stran, tedy zepředu i zezadu. Významný vliv sehrává i barva oblečení. Zatím co například v případě
modré barvy oděvu je chodec viděn na vzdálenost přibližně 18 metrů, v případě bílého oděvu se tato
hranice viditelnosti posouvá na 55 metrů. I s touto vzdáleností se však řidič za volantem pohybuje stále
pouze v rovině rozpoznaného nebezpečí s možností velmi omezené reakce. Naopak oděv s reflexním
materiálem posouvá viditelnost chodce až na vzdálenost 185 metrů, která dává např. při rychlosti 90
km/hod. dostatečných 7,3 sekundy na adekvátní a často život zachraňující reakci za volantem.
Na užití reflexních prvků pamatuje i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,
který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který
se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci mimo obec v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením. Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2000
korun.
Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne
na poslední chvíli anebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.
Závěrem Vám chceme popřát krásný vstup do nového
~ 7 ~ roku bez nehod a jiných nepříjemností.
nprap. Eva Valtová

Městská knihovna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři
blíží se nám konec roku, a i přes nelehkou covidovou situaci, která zasáhla i naši knihovnu, bychom
Vám rádi poděkovali za přízeň.
Poděkování patří také mateřské a základní škole za spolupráci.
Během roku jsme pro Vás zakoupili několik set nových knih. V tomto měsíci Vám opět představím
několik z nich:
Dvojtátovy deníky:
Tři deníky a tři roky, které přinesly tolik radosti, smíchu a rodinných historek, ale také
útrap v nelehké době. Jasný důkaz, že dětská nevinnost, humor a bezprostřednost nás
dostanou z jakékoliv šlamastyky. A také krásná možnost vrátit se prostřednictvím
čtyřčlenné rodiny Vojtěcha Bernatského do dob, kdy veškeré naše kroky určovaly děti.
Do dob, které jsou nejpikantnějším kořením života. A které tak rychle utečou a už se
bohužel nevrátí.

Dům u jezera:
Lisa musí zmizet. A starý dům její kamarádky uprostřed yorkshirské divočiny by mohl
být dokonalým úkrytem, kde o ní a jejím synovi nebude nikdo vědět. Aspoň si to myslela.
Když je ale v domě nečekaně objeví žena z nedaleké vesnice, Lisa si uvědomí, že s Joem
nejsou v takovém bezpečí, jak věřila. Jaká tajemství skrývá opuštěný dům na Ostrově
jeřabin a kým vlastně je Lisina kamarádka? A co všechno bude muset Lisa podstoupit,
aby nepřišla o svého syna?

Neuseknou ti hlavu?:
Čtenáři se dozví nejen zajímavá fakta o stále málo známé Saúdské Arábii, ale seznámí
se i s autorčinými vzrušujícími zážitky z dobrodružných cest po světě, při kterých byla
mnohdy ohrožena na životě, ať už ze strany jordánských beduínů či kvůli raketě
jemenských povstalců! V neposlední řadě nabízí tato jedinečná kniha pohled na
náročnou práci řadové letušky (a později i vedoucí paluby) a není v ní nouze ani o
vášnivá milostná vzplanutí…
Dům o tisíci patrech:
Dům o tisíci patrech je zřejmě nejslavnějším literárním počinem Jana Weisse a zároveň
jedním ze základních děl české fantastiky. Hlavní protagonista Petr Brok v něm upadá
do strašlivého snu, v němž se stává detektivem v tzv. Mullerdómu, gigantickém
mrakodrapu představujícím svět sám o sobě. Jeho úkolem je zachránit princeznu
Tamaru, kterou unesl Ohisver Muller, neomezený a krutý vládce této fantastické stavby
a jejích obyvatel. Během svého pátrání, v němž mu pomáhá i fakt, že je neviditelný,
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Brok postupně zjišťuje, že za nejmodernějšími vynálezy a výdobytky techniky, které se v Mullerdómu
nacházejí, se ve skutečnosti skrývá absence lásky, svobodné vůle a štěstí.
Seznam hostů:
Nevěsta. Doprovod. Svědek. Organizátorka svatby. Družička. Mrtvola.
Na ostrov u irského pobřeží se sjíždějí hosté, aby oslavili den, kdy dva lidé spojí své životy
v jeden. Ženich: televizní hvězda na vzestupu, pohledný a okouzlující. Nevěsta: majitelka
časopisu, inteligentní a ambiciózní. Hvězdná svatba jako ze žurnálu: šaty od návrháře,
odlehlé místo, luxusní výslužka, speciální whisky. Občas tu sice vypadává signál a moře
vypadá trochu neklidně, ale vše je naplánováno do sebemenšího detailu a poběží to jako
na drátkách. Dokonalost je ale výsadou plánů, lidé jsou příliš lidští. Jen co bouchne
šampaňské a rozpoutá se všeobecné veselí, s gratulacemi se začnou mísit staré křivdy a malicherná
žárlivost. Ženichovi bývalí spolužáci se pustí do pijácké hry ze školních let. Družička si ne zcela
náhodnou poničí šaty. Nevěstin nejstarší přítel pronese až nevhodně láskyplný přípitek.
A pak se objeví tělo. Kdo novomanželům nepřál štěstí? A co je snad ještě důležitější, proč?
Nevlastní dcera:
Třináctiletá Mia zmizí v době, kdy v sousedství hoří. Je to náhoda? Nebo spolu obě
události souvisejí? Poslední, kdo dívku viděl, byla její nevlastní matka, kterou teď manžel
obviňuje, že dceři nevěnovala pozornost. Sousedé se spojí a začnou po ztracené dívce
pátrat, ale přesto se navzájem podezírají ze žhářství. Policie zaměří svou pozornost na
nevlastní matku a onu kritickou hodinu, kdy dívka zmizela. Byl to zinscenovaný únos,
nebo o něco zlověstnějšího? A je to, co si všichni původně mysleli o jednotlivých členech
rodiny, pravda? Jenže předpoklady o narušeném vztahu nevlastní matky a nevlastní
dcery nebyly nikdy mylnější. Thriller Nevlastní dcera se bude líbit především čtenářkám a čtenářům
Liane Moriarty.

A jako novinku jsem darováním od paní Petry Kvasničkové, spisovatelky z našeho města Skalná získala
knihu VÁBENÍ MĚSÍCE, kterou si buďto můžete v knihovně zapůjčit nebo zakoupit. Tímto paní
Kvasničkové děkuji za darování knihy s věnováním.

Sára má moc, po níž prahnou vlkodlaci. Co všechno bude muset podstoupit a
obětovat, aby přežila? Příběh plný nečekaných zvratů, napětí i lásky.
Sedmnáctiletá Sára je dívka obdařená mimořádnou schopností, kterou před ní její otec
léta tajil. Jednoho dne je ale dohledá stín minulosti a zaviní autohavárii, při níž Sářini
rodiče zemřou. Rodinná tajemství pak vyplouvají na povrch, stejně jako vlkodlačí
identita toho, kdo se za Sárou vydal až na samý konec státu, aby ji otrávil a převedl na
svou stranu. Osud ale zavelí jinak a Sára pozná svého ochránce. Nic netušící dívka se
tak dostává do střetu zájmů bytostí s nadlidskými schopnostmi.
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Zprávy ze školky
V pondělí 22. listopadu navštívila třída Berušek i Sluníček místní
Geofyzikální muzeum. Prohlídku muzea si děti užily nejen zdarma, ale
dokonce také s průvodkyní paní Mgr. Šetkovou. V úterý 23. listopadu
navštívily jmenované muzeum děti ze třídy Motýlků. Děti byly
seznámeny s fyzikálními zákony vzniku zemětřesení, viděly různé
měřicí přístroje a úměrně jejich věku jim byly velice vhodně předány
poznatky vědy. Děkujeme paní Mgr. Šetkové za vstřícnost a ochotu
věnovat se i malým dětem. Bez této ochoty by byly děti o takovéto zážitky ochuzeny.
Zároveň bych chtěla poděkovat celému našemu místnímu
společenství, které je k nám vstřícné a vždy nám umožní tyto
nevšední prožitky (včelaři, zahrádkáři, myslivci, hasiči, traktor
Klub, ZUŠ, farnost aj.). V novém roce se těšíme na další
spolupráci.
V pátek 3. prosince byl tedy opravdu výjimečný den. Konala se
Mikulášská besídka spojená se sladkou nadílkou. Do školky přišel
Mikuláš a zástup andělů i čertů. To byl tedy zážitek. Z důvodu epidemiologické situace se akce konala
v zahradě MŠ. Děkujeme za dobrou spolupráci s 9. třídou ZŠ, která se postarala o tento zážitek.
Manželé Pišojovi ze Smíšeného zboží HETYMA věnovali do adventních balíčků pro všechny děti jablíčka,
zbytek náplně do balíčků zajistila MŠ.
Všem přeji za celou MŠ klidné a ve zdraví prožité vánoční svátky a spousty sil do nového roku. 😊
Za mateřskou školu Bronislava Kuželková, ředitelka
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Křest knihy – Vábení měsíce
Směs nadšení a nervozity… přesně to jsem cítila v pátek
19. 11., když jsme ve spolupráci s městskou knihovnou
ve Skalné připravovali křest knihy Vábení měsíce.
Když pod hlavičkou nakladatelství Pointa vyšla má první
kniha, jako skalenská rodačka jsem se rozhodla oslavit
tento výjimečný životní okamžik právě zde, za účasti
rodiny, přátel a veřejnosti.
Celé odpoledne se neslo v přátelském duchu a zasedací
místnost ve sportovní hale se brzy zaplnila příjemnou a
milou atmosférou. Věřím, že to nebylo jen lahvemi
šampaňského na stolech…
Kmotrou knihy se stala
má celoživotní přítelkyně
Petra Salajová, která se také ujala samotného křtu a několika kapkami
šampaňského potřísnila knihu.
O to víc mě mrzelo, že se druhá kmotra, kterou měla být Denisa
Goldová, ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit.
Také děkuji paní Pilnáčkové za pomoc s organizací. Jsem ráda, že se vše
povedlo a má kniha může vyrazit ke čtenářům řádně pokřtěná.
Petra Kvasničková

Fotbalový areál FK Skalná
Každoročně vynakládáme na opravy a celkovou údržbu našeho
fotbalového areálu nemalé finanční prostředky, jednak z vlastních
zdrojů a především pak za finanční podpory Města Skalná. Pro
připomenutí uvedu akce v loňském roce 2020, vybudování umělého
osvětlení na jedné travnaté ploše a z hlediska sociálního zázemí byla
provedena oprava vnější fasády a nátěry
vnitřních prostor. V letošním roce to byla
akce nákupu vřetenové sekačky, která
nám umožňuje úpravy travnatých ploch
na kvalitativně vyšší stupeň. Další
významnější akcí charakteru opravy byla
oprava – výměna dlažby v průchozí
chodbě fotbalových kabin. Čas se nedá
zastavit a 16 ti leté užívání a především
působení povětrnostních vlivů si vyžaduje i takovéto opravy. Firmu
provedla v září letošního roku fi Štolba za 50% finančního příspěvku Města
Skalná. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat za tuto podporu.
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Miroslav Balej - předseda FK

Ježíškova vnoučata v DZR Kazdův Dvůr
Ježíškova vnoučata je projekt Českého rozhlasu, který již od roku 2018 v
předvánočním čase plní přání osamoceným seniorům, kteří nedostali vánoční
dárek již celou věčnost. Tedy zejména klientům Domovů pro seniory. Do
tohoto projektu jsme se rozhodli zapojit i my a zpříjemnit tak Vánoce i našim
klientům.
Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je do projektu Ježíškova vnoučata
zapojen již čtvrtým rokem. Mezi našimi klienty je stále velký zájem o to mít splněné vánoční přání, které
se pro mnohé může zdát tak banální (např. ponožky). V letošním roce byl však největší zájem o
předplatné různých časopisů, kdy radost z takovéhoto dárku má senior prakticky po celý rok. Dalšími
praktickými dárky byla např. holítka s výměnnými hlavicemi, deky, kalendáře, oblečení.
Dárky související s vybaveností Domovů nejsou schváleny, stejně tak kompenzační pomůcky pro klienty
těchto Domovů. V projektu jde opravdu o zcela osobní, mnohdy úplně obyčejná přání babiček a
dědečků z Domovů jako je ten náš.
V roce 2018 bylo v našem Domově splněno 37 přání. V roce 2019 bylo splněno již 77 přání. V roce 2020
to bylo 45 přání a pro letošní rok 2021 máme již rezervováno 67 přání, která jsou postupně plněna. A
možná další přání ještě přibydou😊.
Ačkoliv je kolem zadávání jednotlivých přání a komunikace s dárci spousty práce, za ten pocit, když
senior najde pod stromečkem svůj vysněný dárek, který mu udělá neskrývanou radost, to rozhodně
stojí.
A naši klienti společnými silami k tomu ozdobili stromeček, který byl našemu domovu darován panem
Průchou z Františkových Lázních. Takže Vánoce už mohou začít😊.

Mgr. Lucie Valečková, DiS. – sociální pracovnice DZR Kazdův Dvůr
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Vánoční strom daroval pan Vladimír Beňo
Skalenský vánoční strom letos daroval pan Vladimír Beňo z Písečné ulice. Stáří stříbrného smrku byl
odhadnut cca na 20 let. Strom rostl na hranici tří
pozemků ve svahu. Majitel se rozhodl strom pokácet
z důvodu, že stínil pozemek pod ním a začal být pro
okolí nebezpečný. Samotné pokácení a transport
desetimetrového smrku probíhal pod taktovkou
našich hasičů ve spolupráci s firmou Skaldo a Došek
Mechanizace. Díky profesionálnímu přístupu všech
proběhl transport i usazení na místo v pořádku a bez
poškození stromu. Skalenský vánoční smrk má
rovnoměrnou a hustě rostlou korunu.
Po vztyčení a ukotvení stromu na svém místě,
pracovníci technických služeb strom nazdobili a připravili k rozsvícení. Ve stejnou dobu došlo i k
instalaci betléma, který je nedílnou součástí skalenských adventů. Rozsvícení vánočního stromu
proběhlo 28. listopadu v 16:30 hodin. Bohužel i toto bylo poznamenáno omezeními a vládními
nařízeními spojených s koronavirem. Letos opět bez doprovodného programu a stánkového prodeje.
Roman Melničuk

Hasiči zvou své členy starší 18 let na svou Výroční valnou hromadu SDH Skalná:
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Město Skalná přijme zaměstnance na pozici
řidič, strojník
Místo výkonu práce: Skalná
Platové zařazení: 5. platová třída
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Termín nástupu: 02. 01. 2022 nebo dle dohody
Náplň práce:
- řidič traktoru
- obsluha, údržba strojů a zařízení
technických služeb města
- manuální práce při údržbě a opravách
majetku města
Požadavky:
- ŘP sk. B, T
- praxe v řízení vozidel
- odpovědný přístup
Výhody:
- jednosměnný provoz
- příplatek na obědy
- 5 týdnů dovolené

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Martinu Muchnovou, tel. 354 548 820, 602 128 206, e-mail:
tajemnik@skalna.cz

Inzerce

Koupím byt a garáž ve Skalné
Popř. nebytový prostor.
Rychlé jednání, děkuji za nabídky.
Tel. 777 821 665
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Nově otevřená Kavárna u hradu
Italská káva Trepallini
Cejlonské čaje Dilmah
Výborná horká čokoláda Reserva
Čerstvé zákusky a dorty, možnost i na objednání
Možnost uspořádání malých oslav a svateb
Kostelní náměstí 78 (na kopečku nad hradem)
Telefon: 777 98 98 18
Email: kavarnaskalna@seznam.cz

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 • Redakční rada: Lukáš Verbovský, tel. 354 548 823, Mgr. Martina Ernest - tel. č. 354 548 820 • příspěvky
zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, e-mailem: knihovna@skalna.cz, nebo zpravodaj@skalna.cz,• uzávěrka každého čísla je k 5. dni daného měsíce
• vyšlo 15. prosince 2021 • příspěvky v elektronické podobě uvítáme • Ten, kdo neobdrží zpravodaj do své poštovní schránky, si jej může zdarma vyzvednout na
Městském úřadě ve Skalné.
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