~1~

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
máme tu listopad. Období, které je předzvěstí příchodu zimy, kdy by k nám dle pranostiky měl přijet
Martin na bílém koni. Jestli se dočkáme sněhu již v tomto měsíci, zatím nevíme, ale i tak věřím, že jste
si pochutnali na pečené Svatomartinské huse se zelím a knedlíkem, otevřeli lahvinku dobrého vína
a poseděli s rodinou a přáteli.
Město Skalná však ani v tomto období nezahálí, má před sebou ještě některé akce, které by do konce
roku chtělo dokončit. V současné době probíhá výsadba kruhového objezdu na hlavní spojnici Cheb,
Františkovy Lázně, Plesná, Luby. Pokud to dovolí klimatické podmínky, začneme s úpravou vnitrobloku
bytových domů v ulici Za Školou. Dokončujeme instalaci nových lamp veřejného osvětlení v ulici
Sadová a Farní.
V průběhu podzimu došlo také k opravě kapliček v místní části Vonšov a v místní části Zelená.
Cyklostezka Skalná – Starý Rybník se nám rozsvítila o další solární lampy, a také došlo k opravě
průchodu na fotbalovém hřišti.
Pevně věřím, že se spolu všichni ve zdraví setkáme u tradičního rozsvěcení vánočního stromečku, které
se uskuteční na první adventní neděli, tj. 28. 11. 2021, v podhradí hradu Vildštejn.
starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce listopadu
Josefína Synáčová
Libuše Cílková
Margit Goldschaltová
Vlastimila Goldová
Drahoslava Hudaňová
Helena Johanová

90 let
88 let
88 let
87 let
82 let
81 let

Blahopřejeme
matrikářka MěÚ Skalná – Jana Herrová

Informace z MěÚ
Vážení spoluobčané,
informujeme Vás, že poslední vývoz bioodpadu proběhne v pátek 27. 11. 2021, poté si nádoby pečlivě
uschovejte na další rok 2022.
Kamila Kirch
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Doručování Skalenského zpravodaje
Od srpna letošního roku je Skalenský zpravodaj doručován prostřednictvím České pošty, s.p.. Vzhledem
k tomu, že se množí počet stížností občanů na jeho doručování, budeme podávat reklamaci. K tomu
potřebujeme konkrétní údaje o tom, kam nebyl zpravodaj doručen. Prosíme tedy občany o nahlášení
adres, kam nebyl zpravodaj v posledních třech měsících doručen, a to na telefonní číslo 354 548 823,
na e-mailovou adresu knihovna@skalna.cz nebo osobně v úřední dny na MěÚ. Děkujeme za váš čas.

Roznos zpravodaje
Informujeme Vás, že hledáme mezi občany někoho, kdo by roznos Skalenského zpravodaje zajišťoval.
Jedná se o lokality Skalná a Starý Rybník. Na uvedenou činnost bude uzavřena dohoda o provedení
práce za odměnu ve výši 2 000,- Kč. V případě zájmu kontaktujte tajemnici Mgr. Martinu Muchnovou
na tel. 354 594 920, e-mailem na tajemnik@skalna.cz nebo osobně na MěÚ.

Inspirace na vánoční dárek
Město Skalná nabízí nově k prodeji 2 knihy – „Chebsko z nebe“ a „České hrady a zámky z nebe –
Západní Čechy“. Obě knihy zahrnují spíše fotografie s krátkým informačním textem. Knihy je možné
zakoupit na Městském úřadě Skalná za cenu 399,- Kč za kus a zároveň je možnost si je prohlédnout
v knihovně.

Chebsko z nebe – recenze
Můj názor na knihu, o které jste možná ještě neslyšeli. Jmenuje se „Chebsko z nebe“. Je to kniha, která
mně nesmírně zaujala. Jsou v ní letecké snímky z Chebska, a protože žiju tady v tom překrásném koutě
naší republiky celý svůj život, rozhodla jsme se podělit o své dojmy na něco, co mně opravdu fascinuje.
Kniha je plná krásných a kvalitních fotografií, popisky jsou psány v češtině, němčině a angličtině. Při
prohlížení jsem úplně zapomněla na čas a hledala jsem na fotkách známá místa. „Hele, tady je náš dům,
tady fara a tohle škola. Tudy chodím na procházku a tady parkuje autobus místního řidiče.“ A takhle
můžete cestovat nejen Skalnou, ale i jinými městy a vesnicemi v okolí. Jako třeba: Cheb, Aš, Františkovy
Lázně, Mariánské Lázně, Plesná, Luby, ale i Nový Kostel, Velký Luh nebo třeba Křižovatka. Tato kniha
zaujme asi každého, kdo to tady zná. K nahlédnutí je v Městské knihovně Skalná a kdo by měl zájem,
je možné si ji zakoupit na Městském úřadě Skalná – stojí 399 Kč (někomu se bude to zdát moc, ale tato
kniha za to stojí). Mohl by to být i krásný dárek.
Čtenářka Městské knihovny Skalná
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Oprava kapliček na Zelené a ve Vonšově.
Kapličky v majetku města Skalná na Zelené a Vonšově se dočkaly na podzim rekonstrukce. Během
krátké doby došlo u těchto kapliček k opravě opadaného a degradujícího zdiva, venkovní fasády i k
nové vnitřní výmalbě. Byly vyčištěny prvky z kamene a opraveny okna. Ve Vonšově byl opraven a
srovnán chodník před vstupem do kapličky. Do Vánoc bychom chtěli ještě stihnout osadit vstup k této
kapličce brankou. Branka historicky dle dochovaných fotografií u kapličky vždy byla a k této kapličce
patří. Celkové náklady na opravu obou staveb byly ve výši cca 50 000,- Kč a krylo je svého rozpočtu
město Skalná. Jak samotná oprava kapliček dopadla? To může každý občan posoudit sám, při svých
toulkách do okolí Skalné. Další rekonstrukci podobné stavby město Skalná chystá na jaro 2022. V plánu
je započít další etapu rekonstrukce hrobky Henrichů na místním hřbitově. Zde počítáme s opravou
interiéru a podlahy hrobky. Touto cestou bych chtěl také poděkovat lidem, kteří se celoročně o naše
kapličky starají a udržují je. O kapličku na Zelené se dlouhodobě starají paní Goldová a paní Kozlíková.
O kapličku ve Vonšově pečuje místní rodina Pavelkova. Moc děkujeme.
Vedoucí technických služeb – Roman Melničuk

Kaplička na Zelené

Kaplička Vonšov
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Podzimní zprávy z mateřské školy
Ve čtvrtek 21. října nás navštívilo Plzeňské divadlo Tomáše Stolaříka s pohádkou „Princové jsou na
draka“. Pohádka se všem moc líbila a dračí téma se nám v tomto čase hodilo.
Také ve školce se hrála pohádka „O veliké řepě“ a tentokrát se staly divadelníky děti v našich třídách.
Dramatizace pohádky se jim velice povedla. O řepě jsme se dozvěděli spoustu zajímavého a také jsme
ji společně ve školce ochutnali. Bylo to příjemné učení prožitkem.
Ve středu 3. listopadu jsme se s dětmi zúčastnili společné akce s místními zahrádkáři a paní starostkou
„Společné vysazování jarních cibulovin v podhradí a před MŠ“. Všichni věříme, že vysazené cibulky se
na jaře promění v krásné jarní květy narcisek, tulipánů, modřenců a jiných kytiček a budou dělat radost
všem občanům našeho města i kolemjdoucím turistům😊.
V pondělí 8. listopadu nás navštívilo opět divadlo, tentokrát chebské s loutkovým představením
„Princezna na hrášku“. Děti tak měly možnost vidět po delší době loutkové divadlo a porovnat ho
s divadelním představením hraným herci. Loutkové divadlo sklidilo od všech přítomných velký úspěch.
V měsíci listopadu jsme ve školce ukončili sběr kaštanů (žaludů se letos urodilo velice málo) a nasbírané
kaštany jsme, jako každým rokem, předali myslivcům. Děti, které se do sběru zapojily, byly oceněny
sladkou odměnou a bylo jich opravdu hodně ze všech tříd. Všem, kteří s námi kaštany sbírali, ještě
jednou děkujeme. Ti nejlepší sběrači dostali drobný věcný dárek. Vítězem ve sběru kaštanů v naší
školce se staly: na 1. místě Matyáš Želonka, 2. místo si zasloužil Filip Mareček a 3. místo patří Markétě
Šollarové. Blahopřejeme vítězům a doufáme, že v příštím roce zase zvířátkům na zimu nasbíráme tyto
podzimní plody.
Za mateřskou školu Broňa Kuželková
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Výlov jezírka v podhradí
V sobotu 6. listopadu, jsme provedli výlov jezírka pod hradem Vildštejn. Vzhledem k pozdnímu termínu
nám počasí přálo. Uloveno bylo přes 100 ks kaprů, přičemž některé kusy dosahovaly až 60 cm. Dále
bylo uloveno spousty jiných druhů ryb. Objevila se také krásná štika.
Mnozí z Vás si přišli zakoupit čerstvého kapra. Ostatní druhy ryb byly vráceny zpět do jezírka. Při výlovu
byli k vidění také vzácní raci a škeble rybničné.
Některé kapry jsme zpracovali jako rybí pochoutky k vánočnímu prodeji kaprů, který proběhne 22.
prosince. Přesný čas prodeje bude zveřejněn v prosincovém zpravodaji.
Tímto bych chtěl poděkovat za skvělou pomoc pí. R. Sedláčkové, G. Verbovské, L. Bálintové, R. Kirchovi,
O. Haškovi, R. Sedláčkovi, M. Sedláčkovi, P. Duhajovi a za připravené občerstvení firmě Kirch a Kirch.
Děkujeme městu Skalná a veliteli hasičů p. R. Melničukovi a V. Doškovi.
František Kirch
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Halloween i v našem domově
Pro potěchu a rozptýlení klientů se zaměstnanci Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr rozhodli
v průběhu dne 02. 11. 2021 vykonávat základní činnosti přímé péče v kostýmech a převlecích (např. u
podávání stravy, u koupání apod.). Pro klienty to bylo opravdu velké zpestření, které jim vyvolávalo
úsměvy na tváři. Nejvíce je bavilo ale hádat, kdo z pečovatelů je pod tou maskou. Ne vždy se jim
podařilo je poznat.
Mgr. Lucie Valečková, DiS. – sociální pracovnice DZR Kazdův Dvůr
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Advent seniorům
KARLOVARSKÝ KRAJ – Krásné prožití Vánočních svátků bez úhony a nepříjemností!
S nadcházející zimou přichází advent a první svíčku na adventním věnci zapálíme v letošním roce již
28. listopadu. Přípravy na vánoce jsou v plném proudu, obchodní centra plná návštěvníků praskají ve
švech a vánoční nálada se šíří všude kolem nás. Bohužel se v naší společnosti najdou tací, kteří této
nálady využívají ve svůj prospěch, který však nemá nic společného se zákonnou formou. Podvodníci,
kapsáři a zloději jsou bohužel v tomto krásném období ve svém živlu a páchají trestnou činnost,
využívajíc zejména lidské nepozornosti či dobrosrdečnosti. Díky těmto vlastnostem končí v jejich sítích
především starší občané v důchodovém věku. Na zranitelnosti jim navíc nepřidávají mnohdy ani
zdravotní potíže či problémy s mobilitou.
Z tohoto důvodu policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje připravili na
toto období preventivní projekt s názvem „Advent seniorům“, jenž je financován z Programu
Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality. Cílem projektu je především snížení nápadu trestné
činnosti páchané na této skupině obyvatel a jejich informování o možnostech, kterými se lze proti této
trestné činnosti bránit. Poznatky si však mohou odnést i lidé mladší, neboť není pravidlem, že si
pachatelé trestné činnosti vybírají své oběti pouze mezi seniory.
Projekt je rozdělen na čtyři problematiky ve spojitosti s každým adventním týdnem.
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Adventní týden – „Kapsáři v době adventu“.
Adventní týden – „Online nákupy“.
Adventní týden – „Podvodníci za Vašimi dveřmi“.
Adventní týden – „Platba kartou a výběr z bankomatu“.
Policejní preventisté budou během celého adventu navštěvovat místa s velkým pohybem lidí, jako jsou
například obchodní centra či parkoviště před nimi, po celém Karlovarském kraji, kde budou rozdávat
letáky s preventivními radami k dané problematice. Součástí letáčku je i malý dáreček. Na každou
problematiku poběží v Českém rozhlase po celou dobu adventu i preventivní spoty, které mohou slyšet
návštěvníci i při svých nákupech v různých obchodních domech.
Pro ty, kterým se s policejními preventisty nepodaří setkat, připomínáme alespoň pár základních
důležitých preventivních rad:
Jak se bránit proti kapsářům?
- Nenechávejte své tašky, batohy a jiná příruční zavazadla v nákupních vozících.
- Nenoste u sebe velkou finanční hotovost.
- Bezpečnostní kód k platební kartě noste odděleně od karty.

Na co si dát pozor v případě online nákupů?
- Chybějící, neúplné, podezřelé, chaotické obchodní podmínky e-shopu.
- Chybějící nebo záporné reference a hodnocení zákazníky.
- Platba za objednané zboží pouze předem, dobírka není možná.
Co s podomními prodejci?
- Ověřte si identitu daného prodavače.
- Nenechte se zlákat dárky a slevami.
- V případě sebemenší pochybnosti nic nepodepisujte a nekupujte.
- Nepodepisujte nic, pokud jste si veškerou dokumentaci důkladně neprostudovali.
Jak se chránit při výběru peněz?
- Nikdy nenechávejte u své platební karty poznamenaný PIN kód.
- Svou platební kartu zásadně nikomu nepůjčujte.
- Nezadávejte v blízkosti cizích osob svůj PIN kód.
Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Vám přejí krásné prožití
vánočních svátků bez jakékoli úhony a nepříjemností.
por. Mgr. Lucie Machalová
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Podzimní kolo Hry Plamen
Dne 23. 10. 2021 se mladí hasiči ze Skalné zúčastnili závodu
požárnické všestrannosti v nedaleké Plesné.
Závod požárnické všestrannosti je běh po trati dlouhé cca 2
km pro mladší a cca 3 km pro starší kategorii. Na trati je
rozmístěno 6 stanovišť:
-

-

Střelba ze vzduchovky – cílem je sestřelit co nejvíce
špalíků, každý má 3 špalíky a také jen 3 pokusy.
Uzle – uvázat správně základní uzle: lodní smyčka, plochá spojka, tesařský uzel, úvaz na
proudnici, zkracovačka (každý 1 uzel).
Topografie – topografické značky (každý určí z 20), společná orientace mapy na sever a určení
azimutu určitého bodu za pomoci buzoly.
První pomoc – ošetření horní a dolní končetiny trojcípým šátkem a následný transport
zraněného.
Požární ochrana – grafické značky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
(každý určí 1 ze 6), určit vhodné a nevhodné hasební prostředky podle typu hořlavé látky
(každý 1 z 5 skupin).
Překonání překážky po vodorovném laně.

Za nezvládnuté úkoly se zapisují trestné body (vteřiny), které se přičítají k čistému času strávenému na
trati.
1. kola okresní Hry Plamen se zúčastnila družstva:
 kategorie mladší – Cheb Háje, Plesná, Skalná, Velká Hleďsebe, Teplá.
 kategorie starší – Cheb Háje, Křižovatka, Lázně Kynžvart, Plesná, Skalná, Teplá.
Našemu staršímu družstvu se podařilo vybojovat krásné 2. místo a mladší družstvo se dvěma nováčky
obsadilo pěkné 4. místo.

Pro zájemce: kroužek mladých hasičů se koná každý pátek od 16 do 17 hodin v hasičárně.
Mladí hasiči Skalná
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Hasičský podzim ve Skalné.
Svátek vzniku samostatného československého státu
naši hasiči oslavili velkolepě. Město Skalná ve
spolupráci s HZS Karlovarského kraje uspořádalo dne
28. 10. 2021 den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici
Skalná. K našim hasičům se připojili hasiči z HZS
Karlovarského kraje a drážní hasiči ze stanice Cheb.
Technika táhne a bylo to vidět i u nás. Zvláště když je
k vidění ta nejmodernější. Drážní hasiči dorazili
s novým vyprošťovacím vozem na podvozku SCANIA,
který byl obdivován nejedním návštěvníkem tohoto
odpoledne. Profesionálové Hasičského záchranného
sboru předvedli nejvyšší žebřík, který je v Karlovarském kraji a slouží na stanici v Sokolově. Dále byl
k vidění kombinovaný hasičský speciál ze stanice Karlovy Vary, který si jako hasební látku vozí prášek.
Ze stanice HZS Mariánské Lázně k nám byla přivezena a představena terénní čtyřkolka. Ta se používá
hlavně při pátrání po ztracených osobách v nepřístupném terénu a velice dobře se tento stroj osvědčili
při likvidaci lesních požárů. Nemohly chybět ani automobilové cisterny. Ty byly ve Skalné dvě a patřily
hasičům ze stanice HZS Cheb a domácím dobrovolným hasičům ze Skalné. Moderátorem akce se na
výbornou zhostil ředitel Územního odboru HZS Cheb plk. Ing Jan Doubrava.
Zajímavou ukázku pro veřejnost předvedli hasiči
ze stanice Cheb. Pro ně byl připraven nelehký úkol
vyproštění zraněné osoby z havarovaného
vozidla. Toto vozidlo bylo značně poškozeno
a leželo nestabilní na boku přes svodidla vozovky.
Každou chvíli se mohl vrak svévolně převrátit…
Hasiči z chebské stanice ovšem během několika
minut ukázali všem přítomným, že jsou
opravdovými profesionály a že své práci rozumí.
Zraněnou osobu bezpečně a rychle dokázali
z vraku auta vyprostit a následně poskytnout
neodkladnou předlékařskou péči. Za svůj výkon
sklidili od všech přihlížejících velký potlesk. Velký dík patří také místní občance Milušce Cílkové, která
se zhostila na výbornou úkolu zraněné figurantky. Tato ukázka v tento den nebyla jediná. Ve stánku
prevence diskutovali hasiči s občany například,
jak předcházet nebezpečí požárů. Dále si mohli
vyzkoušet nebo osahat věcné prostředky pro
zdolávání požárů. Nebyl problém obléci si
hasičský zásahový oděv, vyzkoušet dýchací
přístroj, prohlídnout si termokameru nebo si za
pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení
zkusit, jak je složité odstranit například dveře
od havarovaného vozidla.
Cílem akce byl i nábor nových uchazečů do řad
HZS i mezi členy jednotky SDH Skalná. Tato
náborová část stále trvá a v případě zájmu se
můžou budoucí hasiči z povolání hlásit přímo
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u HZS Karlovarského kraje nebo u našeho velitele. Naši hasiči případné zájemce již nasměrují na ta
správná místa 😊.
Během tohoto slunečného odpoledne nemohl chybět i doprovodný program. Bez piva, jídla a dobré
muziky se hasičské akce neobejdou. Ani ve Skalné tomu není jinak a o dobrou náladu se po celé
odpoledne staral a své klávesy nenechal odpočinout pan Václav Vít. O naše žíznivé a hladové buňky se
postarali členové místní jednotky sboru dobrovolných hasičů a velkou radost všem dětem udělal velký
skákací hrad, který do Skalné zapůjčila bezplatně fa. Požární bezpečnost Jihlava. Zde bychom chtěli
poděkovat jednateli společnosti Robertovi Válalovi, který se svým týmem zajišťuje pro nás hasiče vše,
co ke své práci potřebujeme.
Roman Melničuk – velitel

Inzerce

Koupím byt a garáž ve Skalné
Popř. nebytový prostor.
Rychlé jednání, děkuji za nabídky.
Tel. 777 821 665
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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: 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. listopadu 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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