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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
minulý měsíc jsme začali s výměnou střešní krytiny na budově městského úřadu.
Na sportovní hale opravujeme atiku, která byla v havarijním stavu.
V Potoční ulici pokračujeme v úpravách zeleně.
Objednali jsme nové vánoční osvětlení jak pro náš tradiční vánoční strom, tak i na nové veřejné
osvětlení v ulicích Česká, Sportovní. První advent asi letos bude poněkud jiný než jsme zatím byli zvyklí.
Atmosféru předvánoční a vánoční doby si budeme v každém případě moci užít se svými nejbližšími,
s rodinou – třeba během procházky k našemu společnému vánočnímu stromu s betlémem v podhradí.
Přeji vám všem, abyste během příštího měsíce zažili co nejvíce klidných, pohodových chvil v kruhu
rodinném, spolu se svými drahými a hlavně ve zdraví.
Starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce listopadu:

Anna Trojáková

91 let

Gerta Jordánová

80 let

Erika Hartmannová

81 let

Blahopřejeme
Matrikářka MěÚ Skalná - Jana Herrová

Upozornění o prodeji vánočních kaprů
Nebude – li v souvislosti s pandemií před vánocemi vyhlášen zákaz prodeje kaprů, uskuteční se prodej
pro naše spoluobčany v úterý 22. 12. 2020 od 14:00 hod. u Vánočního stromu v podhradí.
Budete včas informováni v prosincovém zpravodaji, vyvěšenými plakáty a místním rozhlasem.
Karel Schveiner
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Městská knihovna
Vážení čtenáři,
z nařízení vlády je knihovna až do odvolání uzavřena, proto není možné vypůjčit, vrátit a nebo
rezervovat knihy z knihovny.
Je zde však možnost využít místo určené k braní knih, které jsou již z knihovního fondu vyřazeny, a to
na městském úřadě. Tyto knihy nemusíte vracet. Na toho místo můžete dávat také knihy, které jsou
Vaše a rádi byste je darovali jiným lidem.
Knihy prosím darujte postupně.
Během následujících měsíců dojde k výměně knihovnického systému na zpracování, výpůjčky, vratky a
zaevidování nových knih. Přechod tzv. systému Clavius na Tritius je financován Ministerstev kultury a
městem Skalná a jeho účelem je zajistit stále lepší a lepší služby pro návštěvníky knihovny.
Knihovnice – Klára Pilnáčková

Co přinesl podzim do školky
Spoustu plodů, které dozrály a my jsme si o nich
povídali, hráli, učili říkadla a písničky, malovali,
vyráběli. Nejvíce nás zajímali brambory, jablíčka,
hrušky, švestky, šípky, řepa aj. podzimní plody.
Kaštany a žaludy průběžně od září sbíráme
zvířátkům na zimu. Nejpilnější sběrači budou
odměněni za svou snahu.

Také jsme na MŠ uspořádali Dýňové slavnosti –
proběhla výstava dýní různých tvarů, barev i velikostí,
naše ochotné paní kuchařky uvařily dětem na
ochutnání dýňovou polévku z dýní Hokaido (byla
výborná
), děti vyráběly dýně malované, dýňové
lampičky aj. výrobky a za odměnu dostaly všechny
děti ještě dýňové lízátko. Společně jsme prožili velmi
pěkný dýňový týden. Jako originální výrobek
považujeme ve školce nazdobeného dýňového
panáčka s rouškou z listů jako symbol letošního
podzimu.
Za mateřskou školu - Broňa Kuželková
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Výlov rybníka v podhradí ve Skalné
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Spolek zahrádkářů
Vážení spoluobčané,
z důvodu pandemie COVID-19 se letos bohužel nemohla konat výstava výpěstků členů spolku
zahrádkářů. Zveřejněním ve skalenském zpravodaji bychom Vám chtěli ukázat, že i letos byly
výpěstky hojné.
Děkuji všem přispěvatelům fotografií.
Předsedkyně zahrádkářů - Marie Nedvědová
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Inzerce
Fotbalový klub FK Skalná z.s.
přijme zaměstnance na pozici

správce fotbalového areálu
Místo výkonu práce : fotbalový areál ve Skalné
Platové zařazení
jednání)

: 5. platová třída (konkrétní mzdové podmínky v rámci osobního

Pracovní úvazek

: trvalý pracovní poměr se zkušební dobou
alternativně dohoda o pracovní činnosti

Nástup

: vhodné od 1. ledna, nejpozději od 1. března 2021

Základní pracovní náplň :
- komplexní péče o 2 fotbalové hrací plochy a jedno tréninkové hřiště tzn.
- sekání, hnojení, mulčování travních ploch
- údržba přilehlé zeleně v rámci areálu
- příprava fotbalových hřišť dle hracích rozpisů na mistrovská, přátelská a turnajová utkání
jednotlivých družstev FK Skalná ( aktivní období březen – červen, srpen – listopad )
- základní péče o přidělenou techniku ( zahradní traktor, motorová sekačka, aj. ) včetně
garáže
- drobná údržba, nátěry, úklid v rámci areálu včetně divácké tribuny a skladu nářadí
- zavlažování travních ploch ( hlavní hrací plocha s umělým zavlažováním )
- péče o umělé osvětlení ( kontrola, zabezpečení, zapínání / vypínání )
- úzká spolupráce se správcem kabin, klubovny a hygienického zázemí klubu
Další bude upřesněno v rámci osobního jednání se zájemcem.
Zájemci o uvedenou pozici se mohou přihlásit u :
p. Slepičky Václava ( sekretář fotbalového klubu ) tel. 604 683059
Ing. Miroslava Baleje ( předseda klubu )
tel. 602 164633
Případně na email : fkskalná@gmail.com
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Skalná vyhlašuje dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávních celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na jmenování do funkce vedoucího úředníka

vedoucí odboru správy majetku a investic
Místo výkonu práce: Skalná
Platové zařazení: 10. platová třída
Předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých
zákonů
Pracovní úvazek: plný
Termín nástup: Dle dohody
Požadované vzdělání: vysokoškolské se zaměřením na státní správu, stavebnictví
Další požadavky úřadu: znalost zajišťování, přípravy a realizace investičních akcí
znalost činností spojených s dotačními tituly / realizace výběrových řízení, vyhledávání
dotačních titulů, vedení agend, zpracovávání podkladů, vyhodnocování apod. /
znalost výkonu státní správy na úseku pořizování a změn územně-plánovací dokumentace
dobrá komunikativnost
důslednost, spolehlivost, pečlivost
práce ve státní správě či samosprávě výhodou, schopnost týmové práce
vlastní ŘO pro skupinu „B“
Výhodou je: absolvování vstupního vzdělávání úředníka
Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis zájemce
- podepsané prohlášení zájemce v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku k účasti ve výběrovém řízení na pracovní
pozici „vedoucí odboru právy majetku a investic „dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, souhlas k jejich shromažďování, zpracování a uchování v rozsahu nezbytném pro provedení výběru
zájemce. Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech
- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku s přílohami lze odevzdat osobně na MěÚ Skalná nebo zaslat na adresu: Městský úřad Skalná, Sportovní
9, 351 34 Skalná k rukám tajemnice nejpozději do 11. prosince do 14,00 hod. Uzavřenou obálku označte
„Výběrové řízení – vedoucí odboru správy majetku a investic.“

Ing. Hrnčálová Marie
tajemnice MěÚ Skalná
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Spojovačky pro děti
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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: Klára Pilnáčková, tel. 354 596 935, Ing. Marie Hrnčálová - 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. listopadu 2020 • 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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