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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
červenec uplynul jako voda, v srpnu leckoho čeká dovolená, na kterou se každý těší. Jsme rádi, že jsme
se mohli podílet na uskutečnění dovolené pro děti a jejich blízké z oblastí postižených tornádem, které
byly od 14.-22. srpna ve Františkových Lázních. Jeden den ze svého pobytu strávily tyto děti u nás
ve Skalné. Dopoledne navštívily muzeum Traktorklubu, seismické muzeum a stanici v podhradí
a lanové centrum. Oběd si děti daly v restauraci Na chaloupce. Odpoledne strávily na hradě Vildštejn,
kde je hradem provedla „Bílá paní“ a seznámila je se spoustou zajímavostí. Před návratem
do Františkových Lázní si výletníci prohlédli přírodní rezervaci SOOS.
V druhé polovině srpna zahájíme práce v Sadové ulici. Proběhne zde pokládka elektrického vedení
i kabelů CETIN do země a instalace nových sloupů veřejného osvětlení.
Na hřbitově jsme začali s rozšířením stávajícího kolumbária. Bude vybudováno 24 nových míst na urny.
Práce by měly být dokončeny do konce září.
28.8. se uskuteční Slavnosti města Skalná. Vstup na tuto akci bude dobrovolný, výtěžek bude věnován
postiženým obcím na jižní Moravě.
Srdečně vás všechny zvu a těším se na setkání s vámi.
starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce srpna
Terezie Glazerová
Ludmila Kratochvílová
Anna Václavíková
Elena Baniunynská
Jaroslav Polívka
Josef Marianus

91 let
94 let
87 let
82 let
80 let
80 let

Blahopřejeme
matrikářka MěÚ Skalná – Jana Herrová

Paní učitelce Břízové přejí k jejímu skvělému jubileu hodně zdraví a optimismu do dalších let, její úplně
první žáčci v jejím profesním životě.
Prvňáčci z r. 1955 z Plesné
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Informace z MěÚ
Obřadní síň v novém.
Vzhledem k menšímu množství svatebních obřadů na našem úřadu v roce 2020, kvůli covidovým
opatřením, jsme měli možnost zapracovat na vylepšení naší obřadní síně. Zakoupili jsme nové svatební
potahy, které jsme následně nainstalovali na stávající židle. Také jsme zavedli, za pomoci paní Michaely
Rybové, výzdobu živými květinami při každém obřadu.
Jana Herrová - matrikářka

Nefunkční veřejné osvětlení
Vážení spoluobčané,
pokud si kdekoliv na území obce všimnete nefunkčních, poškozených nebo blikajících lamp
veřejného osvětlení, prosím oznamte nám to na MěÚ nebo využijte email pozemky@skalna.cz
či telefon 354 548 823.
Lukáš Verbovský

Knihovna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ráda bych Vám představila několik knižních novinek, které
jsem zakoupila do knihovny. Celkově jsem pro Vás objednala dalších 45 nových knih.
Nejlépe hodnocené knihy:
Zmizelý: Čtrnáctiletý Billy zmizel z domu. Jeho rodina si to klade za vinu.
Billyho matka Claire je na pokraji šílenství, neví, co je skutečnost a co výplod
její představivosti. V podivném stavu mysli bloumá neznámými ulicemi, aniž
by tušila, jak se tam dostala. V kabelce se jí objeví věci, které nikdy předtím
neviděla. Claire ztrácí vědomí vlastní identity. Když se to stane poprvé, lékař
to připisuje silné reakci na stres. Jednou se ale Claire probudí s krví na rukách
– a nikdo nechápe, jak se to mohlo stát.
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Zázračné ráno: Zázraky se dějí každý den, jen je většinou zaspíte... Tahle
kniha a životy mnohých úspěšných lidí dokazují, že vyměnit trochu
nepohodlí při vylézání z vyhřáté postele za výhody časného vstávání se vám
brzy mnohonásobně vrátí v podobě lepšího zdraví i nálady, přílivu energie
a nárůstu vašeho potenciálu. Zázračné ráno je průvodcem úspěšných...
Máte-li vysněné cíle a velkou chuť do života, kniha Jeffa Sanderse nabízí
strukturovaný systém, který vás dovede k reálným výsledkům.
Kyvadlo: Probudil se zmatený. Dezorientovaný. Spoutaný na židli s oprátkou
kolem krku. John Wallace nemá tušení, co se děje, ani jak se do této situace
dostal. Jediné, na co se dokáže soustředit, je muž v masce, který utahuje
lano. Je tohle konec? Kyvadlo osudu se nakloní v jeho prospěch: má
možnost utéct, najít pravdu a zachránit si život. Vrah mu je ale na stopě
a všechno se může změnit jediným zhoupnutím smrtícího kyvadla. Máš jen
jednu šanci. Utíkej.
Moje ulice v Paříži: „Někteří lidé se podívají na rue des Martyrs a vidí ulici.
Já vidím příběhy,“ zní úvod spisovatelky Elaine Sciolino ke knížce, ve které
popisuje bohatou historii a rušný život jedné pařížské ulice. Svět kolem
se mění, ale rue des Martyrs si stále zachovává svůj půvab. Elaine odhaluje
kouzlo a osobitost ulice i jejích různorodých obyvatel, díky nimž Paříž ožívá
ve vší své velkolepé kráse. Moje ulice v Paříži vás okouzlí svou jedinečností
i vylíčením každodenního pouličního života.

Lovecraftova družina: Horor u Všech svatých: Kolem kostela Všech
svatých v Londýně odnepaměti docházelo k neobvyklým jevům
a nevysvětlitelným zmizením. V roce 1990 se na místo vydává skupinka
v čele s Robertem Chambersem z washingtonského Útvaru
pro vyšetřování Cthulhu, která má za úkol prozkoumat působení
nadpřirozených sil. Netuší však, že se s nimi budou muset také utkat!
Během čtyř dnů a nocí pronikají čím dál hlouběji a hlouběji do tajů
paranormálního světa a odkrývají děsivé poznatky, které by raději měly
zůstat hluboko pod zemí…
Burgessovi chlapci: Dětství sourozenců Burgessových bylo
poznamenáno nešťastnou nehodou jejich otce. Bratři Jim a Bob odejdou
z Maine do New Yorku, jakmile je to možné, a oba si najdou práci
v právnické sféře. Jednoho dne jim zavolá jejich sestra Susan, která
jediná zůstala v rodném městě. Její dospívající syn Zach se dostal
do problémů a Susan zoufale potřebuje pomoc svých bratrů. A tak
se Burgessovi chlapci vrací do krajiny svého dětství a jsou nuceni znovu
se postavit své minulosti.
V knihovně zůstává stále omezena pracovní doba. V pondělí 15:00 – 17:00 hod. a ve čtvrtek
13:00 – 15:00 hod.
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Hrad Vildštejn slavil 20. výročí otevření veřejnosti
Vážené dámy a pánové, vážení majitelé hradu Vildštejn,
chtěli bychom jménem města Skalná popřát k tomuto velmi významnému jubileu – ke 20. výročí
otevření hradu Vildštejn veřejnosti.
Je tomu již 855 let, co byly položeny základní kameny tohoto hradu. O něco málo později je zmíněna
i ves kolem tohoto ministeriálního sídla, dnešní Skalné. Vzájemné soužití hradu a podhradí trvalo a trvá
dodnes. Když byl v roce 1986 vydán na tento hrad demoliční výměr a hrozilo reálné nebezpečí, že dojde
k jeho zboření, objevili se nadšenci, kteří začali hrad ve svém volnu opravovat.
V roce 1997 koupil hrad pan Miroslav Pumr a málokdo věřil, že se oprava podaří. Již v roce 2001, tedy
právě před dvaceti lety, pan Pumr otevřel brány hradu veřejnosti. Tohoto slavnostního otevření se
zúčastnila i zástupkyně rodu Nothaftů, rodu, který tento hrad ve 12. století založil. Hrad se stal
přirozenou součástí našeho města, prostory hradu byly propůjčeny muzeu hasičské techniky a
podhradí se stalo centrem dění našeho města, místem konání mnoha kulturních a společenských akcí.
Díky paní Pumrové a panu Bílkovi dochází v posledních letech k obrovskému rozvoji hradu a k pořádání
mnoha akcí po celý rok. Na hradě a v podhradí se koná spoustu svatebních obřadů, hrad láká turisty
z blízkého i dalekého okolí.
Minulý rok jsme obdrželi spolu s majiteli hradu ocenění za společně zrealizovanou proměnu Skalné
během posledních třiceti let – cenu Patria Nostra.
Velice si naší spolupráce vážíme, přejeme mnoho zdaru při realizaci dalších projektů a těšíme se na
minimálně dalších dvacet společně prožitých let.
Mgr. Rita Skalová - starostka města
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Taneční soubor TRNKY BRNKY Skalná
Ženy tanečního souboru TRNKY BRNKY Skalná po půlroční odmlce způsobené covidovou pandemií opět
začaly s nacvičováním tanců. Rády se totiž pobaví, zatančí a rozdávají dobrou náladu.
S nácvikem jsme se hned připravovaly na tradiční Poutní slavnosti ve Skalné, které se konaly u kostela
sv. J. Křtitele dne 26.června. Na vystoupení jsme se těšily, protože jsme představily nové country tance.
Konečně jsme mohly také obléci nové barevné sukně, které jsme si samy ušily a zatančily v nich lidové
tance.
Dále jsme se zapojily do akce ve Skalné u příležitosti 20. výroční znovuotevření hradu Vildštejn. Byly
jsme osloveny k prodejního stánku na Vildštejnských slavnostech dne 25. července. Upekly jsme
bohatý sortiment ovocných koláčů, čokoládových dortíků, štrůdlů, perníčků, muffínků, oříškových
griláží a českých buchet „jako od maminky“. Radost byla a ta největší, že všem chutnalo. Zároveň jsme
také ve Skalné mohli všichni vychutnat dobovou atmosféru života na hradě.
Po letní pauze se opět setkáme ve středu 1. září a dále vždy každou středu ve sportovní hale od 17
hodin na nácviku tanců.
Přijďte rozšířit naše řady a neseďte doma!
S radostí uvítáme všechny ženy, které mají veselou náladu, baví se a o tancování mají zájem. Třeba se
i my od Vás něco nového naučíme a společně se budeme nadále podílet při pořádání kulturních
a společenských akcích v našem městě.
Děvčata tanečního souboru TRNKY BRNKY
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Muzeum Cheb
Vážení Skalní příznivci Muzea Cheb, dovolte mi, abych Vás pozval na novou výstavu Smrt pohledem
archeologie. Její vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. září od 17. hodin. Výstavu budete moci navštívit od
následujícího dne až do 9. ledna 2022.
Možná si říkáte, že je to takové všeobecné téma, ale dovolil bych si Vás upozornit, že na výstavě
budou představeny i dva nejrozsáhlejší výzkumy z Vašeho města. Nejenom výzkum hrobky rodiny
Hendrichů, která se nachází na hřbitově, ale také výzkum středověkého až raně novověkého hřbitova,
který se nacházel v okolí kostela sv. Jana Křtitele na náměstí, o kterém mnozí z Vás možná ani netušíte.
Na výstavě budou k vidění nejen samotné artefakty, které pochází z těchto pohřebišť, ale samozřejmě
i rekonstrukce nálezových situací. Budete se moci seznámit s širším kontextem nálezů i archeologických
výzkumů. Rád bych také slíbil, že na stránkách příštího Skalenského zpravodaje najdete obsáhlejší
článek o archeologii hřbitovů ve Vašem městě.
Za Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje srdečně zve archeolog Michal Beránek.
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Prosíme zahrádkáře o přinesení
a květin v pátek, dne
~ 14výpěstků
~
27.8. od 14.00 do 18.00 hodin do prostor Traktor klubu ve Skalné.
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Výstavy středních škol Karlovarského kraje
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Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přijďte se bavit s Karlovarským krajem. Zveme malé i velké na „Kraj dokořán“
Karlovy Vary (22. 7. 2021) Den plný zábavy, hudby, her a dobrého jídla i pití – to je celodenní akce,
kterou pod názvem „Kraj dokořán“ připravil Karlovarský kraj pro všechny návštěvníky na pátek
3. září 2021. Příchozím se otevřou budovy krajského úřadu v Karlových Varech – Dvorech, Závodní
ulici, v areálu krajských institucí bude pro všechny připraven program plný tónů, vůní a emocí ☺
„Jsme otevřeni jako úřad i vedení kraje všem našim občanům, teď doslova po odeznění pandemie
koronaviru také otevíráme dveře během naší akce Kraj dokořán a budeme moc rádi, když si
k nám díky bohatému programu najdou cestu rodiny s dětmi, mladí lidé i senioři. Všechny ze
srdce zveme,“ řekl hejtman Petr Kulhánek. Dopoledne zaplní krajské budovy studenti středních škol,
pro které jsou určeny prohlídky a prezentace o kraji. V krajském areálu představí krajské školy moderní
a netradiční formy výuky a vybavení učeben. Od 9:30 budou k vidění na hlavním pódiu u budovy A
soubory Karlovarského folklorního festivalu. Děti mohou vyrazit na stezku plnou dobrodružných úkolů,
nebo vyzkoušet dílničky přichystané krajským Muzeem Cheb. Jak třídit odpad hravě, to se ukáže při
soutěžích s EKO-KOMEM.
Odpoledne bude patřit vystoupením základních uměleckých škol, pro zvídavé bude před krajskou
knihovnou připravena „malá Techmánie“. Chybět nebudou ale také ukázky techniky a práce záchranářů,
hasičů i policejních kynologů. Příchozí budou moci kromě krajského úřadu nahlédnout do nového
depozitáře krajské knihovny.
A co by to bylo za akci bez dobrého občerstvení? „Kraj dokořán je skvělou příležitostí představit
lidem dobroty, které vznikají v našem kraji, řada z nich je dokonce s velkým „D“, protože nosí
značku kvality Dobrota Karlovarského kraje. V nabídce bude to nejlepší z našeho regionu, ať se
to týká sýrů, uzenin, pečiva, nápojů. Zpestřením se určitě stanou i kuchyně národnostních menšin,
třeba mongolské, ukrajinské nebo ruské,“ uvedla uvolněná zastupitelka Markéta Monsportová.
V areálu ale návštěvníci najdou mimo jiné stánky krajských zdravotníků, kteří zájemcům změří tlak či
hodnoty cukru v krvi, stánek SeniorPas, prezentaci pěstounské péče i krajské destinační agentury.
V podvečer se rozezní prostranství krajského areálu hudbou v podání Karlovarského symfonického
orchestru. Symfonici ale také dětem nabídnou, aby se v průběhu programu seznámily s hudebními
nástroji. Bavit přítomné bude i karlovarská kapela Sidewaves. V závěru programu se pak lidé mohou
těšit na koncert Beego & the POM House Band", který začne v 19. 15 hodin. VSTUP je VOLNÝ, akce
se uskuteční za dodržení všech platných opatření proti šíření koronaviru.
Podrobné informace najdou zájemci na krajských sociálních sítích, v Krajských listech a na
internetových stránkách:
www.kr-karlovarsky.cz/krajdokoran
Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Karlovy Vary.
Kontakt: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí, Krajský úřad Karlovarského kraje, tel.: +420 354 222 130
mobil: +420 736 650 308, e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz, www.kr-karlovarsky.cz
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Inzerce

Koupím byt a garáž ve Skalné
Popř. nebytový prostor.
Rychlé jednání, děkuji za nabídky.
Tel. 777 821 665
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell – typu
Araukana a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229,- Kč/ ks
Prodej: Skalná – u pošty
7. 9. 2021 - 13.35 hod.
14.9.2021, 2.10.2021 a 2.11.2021 – 13.35 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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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. srpna 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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