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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
během minulého měsíce jsme pokračovali v pokládce nového veřejného osvětlení v ulici Sadová
a Farní. Práce se trochu zdrží z důvodu nedostatku určitých komponent do lamp veřejného osvětlení.
Na cyklostezce osazujeme nové solární lampy. Na hřbitově jsme dokončili přístavbu kolumbária.
Na fotbalovém hřišti probíhají opravy průchodu.
Začínáme s novým osázením kruhového objezdu. V podhradí budou dosázeny do ostrůvků
u parkovacích míst trvalky a cibuloviny. Jsem ráda, že spolu s dětmi ze školky a zahrádkářským spolkem
proběhne komunitní akce na výsadbu cibulovin v podhradí.
V našem bytovém domě Za Školou 391 a 392 jsme opravili vstupní dveře. Bohužel jsme na úpravu
vnitrobloku v této ulici nedostali dotaci, a tak začneme v zimních měsících, pokud to počasí dovolí,
se stavebními úpravami a na jaře pak výsadbou stromů a keřů.
V druhé polovině září a začátkem října proběhly rybářské závody v podhradí a drakiáda na fotbalovém
hřišti. Děkuji pořadatelům, hlavně díky nim a také všem soutěžícím se akce vydařily😊
Přeji vám všem především pevné zdraví a pozitivní myšlení
starostka města - Mgr. Rita Skalová

Vážení spoluobčané,
dne 01. 10. 2021 zemřel pan Arnošt Teschauer, bývalý starosta města
Skalná a dlouholetý předseda zahrádkářského spolku. Způsob jeho
uvažování, uznávání hodnot a řešení veřejných záležitostí byl velice
obdivuhodný. Z těchto principů čerpáme dodnes a stále více si těchto
lidských vlastností, promítnutých do společenského života vážíme,
jsou vzácné a úctyhodné.
Čest jeho památce
starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce října
Anna Trojáková
Gerta Jordánová
Erika Hartmannová
Anton Hrabovský

92 let
81 let
82 let
80 let

Blahopřejeme
matrikářka MěÚ Skalná – Jana Herrová
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Vzpomínáme
1.říjen 2021 byl velmi smutným dnem nejen pro rodinu, ale i členy ZO svazu zahrádkářů ve
Skalné a mnoho dalších. Tento den nás navždy opustil p. Arnošt Teschauer. Odešel tam,
odkud není již návratu.
Pan Teschauer od roku 1979 až do roku 2019 zastával funkci předsedy ZOSZ Skalná. Po
celou dobu byl velmi aktivním a pracovitým zahrádkářem. Řídil celou základní organizaci.
Byl velmi milý a nekonfliktní člověk. Dokázal stmelit kolektiv, poradit, byl velmi chápající
člověk. Dlouhá léta se svými členy zahrádkáři pořádal výstavy zahrádkářských výpěstků.
Pořádal různé naučné zájezdy pro své členy, kde si všichni rozšiřovali své znalosti. Radil
zájemcům kde, co a jak pěstovat. Výstavy ve Skalné navštěvovaly i mladší generace dětí ze
základní a mateřské školy, které tak přímo poznávaly, co dokázali vypěstovat v našem
regionu na svých zahrádkách jejich rodiče a prarodiče. Ještě letos na konci srpna, kdy se
pořádala jedna takováto výstava, se velmi zajímal o zahrádkářské výsledky.
Poslední sbohem dali p. Arnoštu Teschauerovi všichni 8. října 2021 v kapli sv. Šebestiána na
místním hřbitově ve Skalné. Odešel v tichosti.
Děkujeme ti, Arnošte, za všechno! Vzpomínáme a nezapomeneme!
za ZOSZ Skalná - Růžena Štěříková

Informace z MěÚ
Vítání dětí
Milí rodiče, poslední vítání dětí na našem úřadu proběhlo v roce 2019. Vzhledem ke covidové situaci
se nemohlo žádné další uspořádat. Moc rádi bychom tento slavnostní akt zorganizovali i pro starší děti,
které dosud přivítány nebyly. Bohužel covidová situace není příznivá a nedovoluje zatím takovou akci
uskutečnit. Věříme, že se vše zlepší a my budeme moci naše občánky přivítat.

Volby 2021 ve Skalné
Ve dnech 08. 10. - 09. 10. 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V našem
městě vyhrálo hnutí ANO s 313 hlasy, druhá byla koalice SPOLU s 155 hlasy a na třetí místě se umístila
koalice Piráti a Starostové s 111 hlasy. Účast ve volbách byla v letošním roce vysoká a to
56,98%.Volební komise složená z pěti členů a zapisovatelky sdělila, že volby proběhly v klidu a příjemné
atmosféře.
matrikářka MěÚ Skalná – Jana Herrová

Hasiči jsou rodina.
Dne 15. září 2021 došlo k tragické události v obci Korýčany u Kroměříže, kde byla místní jednotka Sboru
dobrovolných hasičů povolána k nahlášenému úniku plynu v rodinném domě. V tomto domě majitelé
prováděli rekonstrukci. Cca dvě minuty po dojezdu této jednotky na místo došlo k výbuchu plynu
a k následné celkové destrukci domu. Při tomto výbuchu byli zraněni 4 hasiči a dvě civilní osoby.
Bohužel dva hasiči pan Jaroslav Fila (35) a velitel jednotky pan Marek Vrba (45) svým zraněním na místě
podlehli.
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Marku a Jardo odpočívejte v pokoji. Čest vaší památce …. .
Tato tragická událost námi natolik otřásla, že dne 19. září
2021 se skalenští hasiči přidali k mnoha dalším a pro své
druhy ve zbrani uspořádali pietní „poslední houkání“.
Dále během konání akce „Skalenští harmonikáři“, byla
otevřena sbírka pro rodiny zesnulých hasičů. Díky
členům naší jednotky se nakonec vybralo 7 000,- Kč.
Tento obnos byl přeposlán na účet, který byl zřízen pro
oběti této tragédie. Účet zřizuje Charita Kroměříž.
Hasiči Skalná

Výlov rybníku
V sobotu 06. 11. 2021, město Skalná pořádá výlov jezírka pod hradem Vildštejn ve Skalné. Výlov bude
probíhat v ranních hodinách. Na jezírku bude v době výlovu od 10.30 h. - 13.00 h. probíhat prodej
živých ryb. Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na tradiční výlov.

Knihovna
V rámci celorepublikové akce „TÝDEN KNIHOVEN“ s názvem Udržitelnost se naše knihovna rozhodla
pojmout toto téma dle svého.
Vyhlásili jsme na celý měsíc říjen odpuštění všech poplatků, jak registračních, tak také upomínkových
tj., čtenáři kteří mají nějakou upomínku i za jiné období a přijdou během tohoto měsíce do naší
knihovny, bude jim odpuštěna. Věříme, že tuto akci si nenechají ujít žádní hříšníci.
Během posledních pár týdnů jsme pro Vás zakoupili nové knihy, které jsou v recenzích nejlépe
hodnocené, některé z nich Vám opět představím.
Do knihovny také přibyly tituly, které jsou zařazeny do povinné maturitní četby. Tyto tituly byly
zakoupeny ve více kusech, aby čtenáři nemuseli čekat na vrácení od jiného čtenáře, a tak nemeškali
s četbou.
Panský dům, NÁVRAT:
Augsburg 1930. Marie a Paul Melzerovi jsou šťastní a jejich láska je silnější než kdy
jindy. Navíc je korunována třetím dítětem, v té době čtyřletým Kurtim. Světová
hospodářská krize a těžké časy však dolehnou i na Paula, který musí bojovat o přežití
textilní továrny. Když náhle těžce onemocní, je zase jednou na Marii, aby zachránila
podnik před krachem. Ve hře totiž není nic menšího než osud celé rodiny a jejich
milovaný dům, který mohou zachránit, jen když budou držet všichni pospolu…
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Příští rok v tento den:
Minnie ví dvě věci: že její narozeniny na Nový rok trvale provází neštěstí, a že za to
všechno může Quinn Hamilton, muž, kterého nikdy nepotkala. Minnie a Quinn se před
třiceti lety narodili ve stejný den – prvního ledna, ve stejné nemocnici. Nejenže jí a její
rodině tehdy ukradl odměnu za první narozené dítě, ale i jméno, které měla dostat. A od
té doby už jsou každé narozeniny horší než ty předchozí. Když pak jednoho dne Minnie
na Quinna náhodou narazí na jedné silvestrovské párty, vidí, že je skutečně dítětem
štěstěny. Je atraktivní, vede úspěšný byznys a má dokonalou přítelkyni. A přestože jsou oba z úplně
jiných světů, něco jako by je k sobě přitahovalo a jejich cesty se protínají čím dál častěji. Je to jenom
náhoda, nebo je za tím něco víc?
Duchové rodiny Folcroftů:
Když jejich matka po havárii skončí v nemocnici v kómatu, Tara s bratrem Kylem jdou
bydlet k prarodičům, které nikdy předtím neviděli. May a Peter Folcroftovi se zpočátku
zdají být vřelí a okouzlující a jejich velký dům, schovaný v horách na kraji lesa, působí
idylicky. Do té doby, než se začnou dít divné věci. Poté, co bouřka přeruší telefonní
vedení, se i May začne chovat podezřele. Tara s Kylem se snaží předstírat, že se svými
prarodiči tvoří spokojenou rodinku, ale zdánlivě prázdný deník spolu s jednou
ze zamčených místností odhalí stopy vedoucí k pátrání po neodpustitelných lžích
a tajemstvích, které se k příběhu rodiny Folcroftových vážou. A duchové začínají být neklidní...
První chyba:
Nenapadlo ji, že se ještě někdy bude mít tak dobře. Po smrti prvního manžela se Alice
znovu provdala, se svým druhým mužem má úspěšnou firmu, dvě báječné děti
a překrásný dům. Uvědomuje si, že život by byl jiný, kdyby její první muž tragicky
nezahynul. Ale s Nathanem se jí vrátilo štěstí, po kterém tolik toužila. Alice také ví, že
s nejlepší přítelkyní Beth po boku přežije všechno dobré i zlé. Beth je ten
nejspolehlivější a neoddanější člověk, jakého zná. Takže když se Nathan začne chovat
podivně a Alice se zmocní podezření, že má milostný poměr, požádá Beth o pomoc.
Nejlepší kamarádce přece může věřit za všech okolností, nebo snad ne?
Jarní oběť:
Nový psychothriller z pera Anderse de la Motte, stálice na nebi hvězdných švédských
autorů. Valpuržina noc, rok 1986. Magické oslavy nástupu jara v lesích kolem zámku
Bokelund v jižním cípu Švédska vydaly svou oběť – šestnáctiletou Elitu Svartovou,
zabitou rituálním způsobem. Zbytek dívčiny rodiny zmizel beze stopy. Třiatřicet let poté
se do téhož zámku nastěhuje doktorka Thea Lindová. Fascinována dávnou tragédií i
místními legendami o divokém lesním muži postupně odhaluje až příliš podobností
mezi vlastní bouřlivou minulostí a Elitiným životem. Pravda o její smrti nevyšla nikdy najevo. A jaro
1986 se s jednou mrtvolou nespokojí...
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Podzim ve školce
Hned v prvních podzimních dnech jsme se věnovali houbaření, nejlepšími třemi houbaři naší MŠ se stal
– Matěj Černovský, Matyáš Želonka a Karolína Šmatová.
Děti z naší školky se jako každoročně zapojily do sběru kaštanů a žaludů pro zvěř na zimu. Sběr baví i
nejmladší děti a všichni se snaží.
V mateřské škole od září započaly svou činnost zájmové kroužky, které naše MŠ nabízí jako součást
výchovně vzdělávacího programu s možností rozvoje talentu dětí. Jedná se o zájmový kroužek
Hudebně pohybový miniOrfík ve spolupráci se ZUŠ Luby a Školka v pohybu. Oba kroužky jsou pod
vedením profesionálů.
Na začátku letošního školního roku, tak jako každým rokem, přišla na návštěvu do školky paní starostka
Mgr. Rita Skalová i paní tajemnice Mgr. Martina Muchnová. Přišly, aby osobně přivítaly děti i personál
MŠ do nového školního roku 2021/2022.
V pátek 1. října přivedl pan Murin na zahradu školky svého poníka Ferdu, který se toho dne stal pro
děti opravdovou hvězdou, protože ochotně povozil přítomné děti všech tříd. Byl to příjemný a radostný
společný zážitek. Velice děkujeme za tuto nabídku a možnost krásného zážitku pro děti. 😊
Několik dní se v naší školce také slavily Dýňové slavnosti. Děti poznaly, na co se dýně používají, jak jsou
krásné a dekorativní a také přímo samy ochutnaly, že jídla z dýní připravená mohou být velmi dobrá.
Naše ochotné paní kuchařky všem dětem připravily dýňovou polévku, dýňovou pomazánku z pečené
dýně Hokaido i sladký dýňový koláč. Vše dětem moc chutnalo, největší úspěch přesto sklidil sladký
koláč.
Za mateřskou školu Broňa Kuželková
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Archeologie ve Skalné
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, mělo v posledních letech možnost ve Skalné zkoumat
dvě archeologické lokality, které jsou spojeny s
funerálními aktivitami. S plánem rekonstruovat
neogotickou hrobku rodiny Hendrichů stojící na
hřbitově jsme již v roce 2015 vstoupili do jejích
podzemních prostor. Nutno konstatovat, že krypta i
v ní uložené lidské ostatky byly ve velmi tristním
stavu. Hrobka se stala v období po 2. světové válce
cílem vandalského ničení, během něhož -byly
kovové rakve násilně otvírány doslova jako
konzervy. Oceňuji proto snahu města Skalná
rehabilitovat tento neutěšený stav.
Archeologické práce v kryptách jsou velmi specifické, jak je patrné, nejedná se o standardní
výkopové práce. O to více je důležité dokumentovat nálezový stav a zároveň zohlednit relativně krátké
stáří artefaktů a materiálů, které běžně nenacházíme. Tuto výjimečnost zcela potvrzuje nález mumie
těla Ernsta Wenzela Gabriela Hendricha. Samozřejmě standardním postupem u výzkumu pohřebišť je
antropologický průzkum, kterého se v našem případě zhostil Mgr. Andrej Shbat, Ph.D. z Anatomického
ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Přes nález dalších sedmnácti hrobových celků (rakví i s
ostatky) bylo jasné, kterým směrem se další badatelský výzkum obrátí. I s ohledem na skutečnost, že
tento nález má také svůj historický příběh.
Otec Ernsta Ladislav Hendrich pocházel ze Semil a do Skalné přišel jako c. k. krajský soudní
adjunkt. V manželství se Sofií Müllerovou, kterou si vzal 7. října 1877, se narodili dva synové, starší
Rudolf (* 25. 12. 1878) a mladší Ernst (* 14. 5. 1881). Bohužel rodinu pronásledovaly smutné události.
Mladší syn umírá již jako šestiletý na spálu 1. srpna 1887. V reakci na to jeho otec založil ‚‚Žákovskou
nadaci Ernsta Hendricha‘‘, do které vložil stříbrnou obligaci za 100 zlatých, jejíž úrok byl ročně vyplácen
na Štědrý den vybranému žáku první třídy, s povinností pomodlit se u jeho hrobu. První rok bylo tělo
uloženo pouze provizorně, neboť výstavba rodinné dvoupatrové neogotické hrobky, kterou vedl
skalenský stavitel Andreas Kirschnek, byla
zahájena až v prosinci 1887. K jejímu vysvěcení
došlo 9. září 1888. Tehdy do ní byly uloženy
ostatky již rok zesnulého Ernsta a jeho
praprarodičů z matčiny strany Josefa Köhlera
(* 6. 4. 1810 – † 23. 3. 1870) a Marie Anny
Köhlerové (* 17. 10. 1809 – † 15. 5. 1873). Rok
nato 12. června umírá jako jedenáctiletý i
druhý syn Rudolf. Do hrobky bylo nakonec
uloženo 18 příslušníků rodiny Hendrichů i
širšího příbuzenstva.
Mumie Ernsta Wenzela podstoupila kompletní CT vyšetření v chebské nemocnici a
spektrometrickou analýzu jeho mozkové tkáně a vlasů v Ústavu soudního lékařství a toxikologie v
Praze. Jako zcela unikátní se jeví vysoká kvalita dochování měkkých tkání, zejména pak mozku a
centrální nervové soustavy, bez přítomnosti roztoků bohatých na rtuť a arsen, které se používaly k
balzamování v 19. století. Lze proto tuto mumii označit za přirozeně vzniklou, což je v našich
podmínkách zcela mimořádné. Zásadní roli pro takovou přirozenou mumifikaci mělo bezpochyby
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uložení těla do dvojité plechové rakve a i stav po jejím
násilném otevření. Tehdy bylo tělo vystaveno nejen
cirkulujícímu vzduchu, ale také mrazu. Do té doby byly
vnitřní orgány velmi pomalu degradujícího těla stále
uloženy v prostředí tělních tekutin, což zabránilo
kolapsu mozkové formy a jeho struktur. Takovéto
uchování mozkové tkáně bez umělé fixace je v kontextu
České republiky, ale i ve světě, ojedinělé.
Za archeologickými výzkumy se do Skalné
vracíme velmi pravidelně. Zajímavé zjištění jsme učinili
v roce 2018. Tehdy procházel hlavní městský kostel sv.
Jana Křtitele celkovou rekonstrukcí a pro potřeby stavby byl realizován záchranný archeologický
výzkum v místech budoucích svislých hydroizolací.
Je pravidlem, že u sakrálních staveb docházelo k pohřebním aktivitám, ale stav a podoba
hřbitova, který se nachází v prostoru severní části dnešního Kostelního náměstí, nás trochu překvapil.
Především s ohledem na velmi mělké uložení ostatků, cca 40 cm pod současným asfaltem a dlažbou, i
historický význam, který odráží stavební vývoj kostela.
Na centrálním místě města stál již minimálně v závěru 13. století gotický kostelík. Jeho podobu
ani rozsah neznáme, zároveň se právě v jeho okolí nacházel zkoumaný hřbitov. Současně stojící barokní
kostel byl vystavěn v letech 1704 až 1709. Ten však roku 1810 vyhořel a stavba byla upravena a
především rozšířena západním směrem. Tyto skutečnosti vnáší do našeho poznání několik základních
historických horizontů.
Samotný hřbitov vznikl a fungoval před barokní přestavbou, což nám dokládá narušení hrobů
výkopy pro základy této stavby. Celou plochu hřbitova pak překrývá tmavá popelovitá vrstva požáru z
roku 1810, což svědčí o jeho nevyužívání a zároveň nám tento horizont fixuje povrch terénu na počátku
19. století. Ten se však s ohledem na sídelní kontinuitu a výšku vstupů do starších budov se k dnešnímu
dni zvýšil jen velmi mírně.
Hlavním nedostatkem našeho zjištění je, že neznáme rozsah samotného hřbitova. Lze
odhadnout, že se rozkládal ze severní a
západní strany kostela, kde je doložený
samotnými kosterními pozůstatky. Jeho
existenci však lze předpokládat i z jižní
strany, kde jako na jediném místě došlo k
výraznějšímu navýšení zeminy. Zda jsou
hroby umístěny i východním směrem, tedy
do plochy České ulice, zůstává otázkou.
Tuto skutečnost bych však nepředpokládal,
neboť se jedná o historickou hlavní
komunikaci města a je nepravděpodobné,
že by byla vedena přes hřbitov. Původní
gotický kostel byl menší a hroby východně od něj se pravděpodobně nachází pod plochou současného
presbytáře.
Artefakty pocházející z těchto výzkumů můžete aktuálně až do 9. ledna 2022 zhlédnou v Muzeu
Cheb (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, pod Špalíčkem) na výstavě Smrt pohledem archeologie.
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Podzimní hromádky.
Ve Skalné se svoz nadměrného odpadu
konal o něco dříve než v jiných letech, a
to v termínu od 4. – 5. října s ohledem na
konání voleb do poslanecké sněmovny
ČR. Občané města Skalná v těchto dnech
před své domy odložili více jak 40 tun
směsného odpadu, pneumatik a starých
elektrospotřebičů. Ze sběrných míst
pracovníci technických služeb vytřídili i
kovový odpad, který skončil v kovového
šrotu. Nebezpečný odpad mohli občané
města odložit do svozového vozu v prostoru vedle ordinace našeho pana lékaře nebo ve Starém
Rybníku před restaurací už v sobotu 2.10.
Během úklidu hromádek se pracovníci technických služeb setkali
i s odpadem, který na ně nepatří. V drtivé většině se jednalo
o pneumatiky na diskách, stavební sutě, staré lepenky, eternitové
a azbestové desky. Na hromádkách se také najdou i plastové
kanystry s vyjetými oleji a jinými chemickými látkami. Bohužel takový
odpad musí být ponechán na místě. Svozová firma ho prostě
nepřevezme.
Závěrem mi dovolte poděkovat našim pracovníkům technických
služeb města Skalná, za jejich práci a nasazení při likvidaci
nadměrného odpadu v našem městě. Další svoz nadměrného
odpadu se bude konat na jaře v měsíci dubnu 2022

Technické služby budou o sekání trávy na hřbitově informovat s předstihem.
Vážení spoluobčané, na základě podnětu od některých občanů týkajíce se sekání trávy na místním
hřbitově, budou naše technické služby od příštího roku informovat o této činnosti s týdenním
předstihem. U vchodu do hřbitova i na stránkách města bude vyvěšena informace, v jaké dny naši
zaměstnanci budou provádět sekání trávy na místním hřbitově. Toto opatření je z důvodu, že někteří
pronajímatelé hrobů si stěžují na nezajištění prostoru v okolí hrobů při sekání trávy a tím hrozící
odlétání kamínků od křovinořezů a následné poškození hrobů. Není v silách pracovníků technických
služeb, aby každý hrob přikryli a chránili. Takto s týdenním předstihem budou mít možnost
pronajímatelé hrobových míst si zajistit zakrytí hrobů sami. Bohužel v dnešní době není jiná možnost
sekání trávy na hřbitově mezi hroby než křovinořezem. Žádný jiný žací stroj nebo sekačka se mezi hroby
nevejde. Vždy nasazujeme na sekání trávy maximální počet pracovníků technických služeb, kteří s tou
nejvyšší opatrností provádějí toto sekání a následně i ometení všech hrobů. I proto sečení hřbitova
zabere minimálně tři plné pracovní dny. Z tohoto důvodu také žádáme všechny naše občany, aby
v okolí hrobů udržovali pořádek a neskladovali zde staré vázičky, svíčky atd., zejména za hroby. Také
prosíme, aby do okolí hrobů a mezi hroby nebylo sypáno žádné kamenivo, štěrky nebo písky. Toto je
zakázáno řádem hřbitova a značně zvyšuje riziko poškození hrobů v okolí při údržbě hřbitova. Všem
nám záleží na tom, aby náš hřbitov byl i nadále důstojným místem posledního odpočinku našich
zesnulých. Děkujeme za pochopení.
Vedoucí TS a velitel hasičů – Roman Melničuk
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Setkání harmonikářů
Sobota, 18. září 2021, konečně nastal ten den, čtyřikrát přesunutý
termín, konání 12. ročníku „Setkání skalenských harmonikářů“. Hasiči
už den předem vyklidili jako obvykle z garáží všechna hasičská auta,
rozestavěli stoly a lavice, připravili pódium. V sobotu pak nastoupila
pořadatelská, především, „stará garda“. Připraven byl hasičský guláš,
klobásy, bramborák, domácí koláče a zákusky, pivo, tvrdší alkohol
i káva a čekalo se na posluchače a především na harmonikáře.
Pozváno bylo 21 harmonikářů. Nakonec účast přijalo 11
harmonikářů: F. Bouda, nejstarší osmdesátiletý harmonikář, a
Š. Plachý, nejmladší čtrnáctiletý, oba z Lubů, K. Zálešák a V. Mašek
(Plesná) J. Eliáš (Lomnička), V. Glázer, K. Houska, J. Kuffa, J. Roth, R. Štěříková, J. Verner (Skalná).
V úvodu se na pódiu všichni sešli a jako obvykle
zazněla hasičská píseň „Co jste hasiči“, která byla
věnována nejstaršímu našemu hasičskému
harmonikáři J. Mariánusovi, který v srpnu oslavil své
osmdesáté narozeniny. Ještě v půl třetí jsme měli
obavu, zda se akce povede, protože sál byl zaplněn
jen z poloviny, ale už ve tři hodiny byl plný.
Muzikanti se střídali. R. Štěříková malou vzpomínkou
připomněla
nenávratný
odchod
našeho
dlouholetého kamaráda hasiče K. Glázera a výborného
harmonikáře heligonkáře F. Schveinera a pak už
rozezpívala všechny přítomné. A těch tu bylo opravdu
hodně nejen ze Skalné a blízkého okolí, ale i
z Mariánských Lázní a dokonce i lázeňští hosté až
z Brna. Pivo teklo proudem, káva se nestačila vařit,
zákusky a koláče mizely pod rukama, jen jídlo moc
nešlo na odbyt. Všichni byli po obědě!
Kolem osmnácté hodiny odešlo několik posluchačů, ale stále bylo plno. Teprve v 21 hodin se začalo
pomalu sklízet a v půl desáté večer se celá akce zakončila. Jak byli lidé spokojeni?
Ten, kdo se účastnil, spokojený byl, neboť prý pro starší generaci je toto jedna z mála akcí a všichni se
na ni těší.
Děkuji všem, kteří akci pořádali nebo se na ní podíleli – J. Mariánus st., J. Mariánus ml., K. Vrba, F.
Frič, K. Irlweg, K. Štolba, J. Salaj, I. Utěkal, S. Šemrová, V. Koprušťáková, M. Fričová a R. Štěříková. Je
nám jen líto, že celou akci narušil výjezd hasičské zásahové jednotky k případu vykolejení malé
lokomotivy v Soosu. Ale je vidět, že naše hasiče nic nezastaví a úkoly vždy čestně a nezištně splní!
Za SDH Skalná R. Štěříková
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Rybářské závody
V sobotu 25. září 2021 uspořádalo město Skalná na vodní nádrži pod
hradem Vildštejn podzimní rybářské závody pro dospělé členy
i nečleny rybářské organizace. Závodů se zúčastnilo celkem 46 rybářů
nejen ze Skalné, ale i širokého okolí.
Během závodů bylo uloveno 16 kaprů a mnoho dalších menších druhů
ryb. Tentokrát mezi všemi muži, kralovala paní Gabriela Verbovská
s úlovkem kapra 56 cm, na druhém místě p. Vlach - kapr 51 cm, na
třetím místě p. C. Catalin - kapr o délce 49 cm, čtvrté místo obsadil p.
Cinade – celkový součet délek nachytaných ryb 308 cm, na pátém
místě p. Horák Igor – celkový součet délek nachytaných ryb 198 cm.
Po vyhlášení výsledků, se losovala výherní soutěž o skvělé ceny od
níže uvedených sponzorů. Děkujeme všem sponzorům: FISHING
SHOP Navrátilová Cheb, Skalex Skalná, Bramborárna Dušák Třebeň, OVIP Cheb, LB Minerals, Elroz
Plesná, DKV pneuservis Skalná, p. Hoferic a Michaela
a Jiří Rybovi. Hlavní cenu soutěže „živé sele“ vyhrál
p. Václav Kopecký.
Dále bych chtěl poděkovat pí. Zdeně Duhajové, za
upečení bábovky a štrůdlu do soutěže. Poděkování
patří slečnám Denise Kirch a Adéle Slepičkové za
prodej lístků do soutěže, které nabízely rybářům i
přihlížejícím během závodů.
Děkujeme pí. Kamile Kirch, pí. Renatě Slepičkové a p.
Karlu Heinz za kvalitní občerstvení. Panu Václavu
Plachému za zapůjčení zvukové aparatury.
Tradičně dobrou pořadatelskou činnost přeměřování a zapisování úlovků prováděli pí. Lucie Bálintová,
Robin Kirch, Ondřej Haško.
A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat městu Skalná za skvělou spolupráci. Těšíme se na jarní
rybářské závody a tímto Vás všechny zveme. „Přátelé od jezírka“.
František Kirch
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Drakiáda
V pátek 08. 10. 2021 se uskutečnila Drakiáda na fotbalovém hřišti ve Skalné, kterou připravila Městská
knihovna Skalná. Akce se zúčastnilo více jak 70 dětí. Vyšlo větrné slunečné počasí, které potěšilo nejen
děti, ale i dospělé kterých se dostavilo také mnoho. Veliké poděkování patří městu Skalná za poskytnutí
dárkového balíčku pro děti, a také fotbalovému klubu FK Skalná za poskytnutí prostoru k organizaci
akce.
Věřím, že se akce líbila všem a v příštím roce se opět uvidíme.
Klára Pilnáčková

Příměstský fotbalový kemp
Od 16. do 20. srpna se ve Skalné uskutečnil příměstský fotbalový kemp, kterého se zúčastnilo 37 dětí.
Kluci si pod vedením zkušených trenérů osvojili
nové fotbalové dovednosti a vypilovali
techniku, také si užili spoustu zábavy během
fotbalových her a v rámci tréninku se utkali s
týmem Sokolova. Za fotodokumentaci
děkujeme Tereze Drienikové a dále panu
Kapicovi za zprostředkování občerstvení pro
naše hráče a nesmíme zapomenout poděkovat
také našim trenérům. Trenérský tým byl ve
složení: Jan Makovec, Jan Makovec ml.,
Miroslav Batista, Václav Slepička, Jan Valečka,
Lukáš Červeňák, František Novák ml.
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Geofyzikální muzeum
Přijďte zjistit, jak je to s našimi zemětřesnými roji!! :-)
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, Geofyzikální muzeum Skalná Vás srdečně zve na prohlídku
„Seismické expozice“. Prohlídka má tři části, a to odborný výklad, projekce naučného dokumentu a
následuje návštěva štoly pod hradem ve Skalné. Prohlídka i s návštěvou štoly zabere cca 1:30 hod.
Doporučujeme vyšší obuv a teplé oblečení.
Otevírací doba pro veřejnost:
úterý

7:00 - 11:30 hod a 15:00 – 17:00 hod

středa

7:00 - 11:30 hod

Případně dle dohody.
Začátky prohlídek jsou od 7:00, 8:30, 10:00, 15:00 hod, z organizačních důvodů doporučujeme si
prohlídku telefonicky zarezervovat.
První listopadový týden se v rámci Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR uskuteční „Týden vědy a
techniky – Týden Akademie věd ČR“. Jelikož do Prahy to je opravdu daleko, připravili jsme pro Vás Den
otevřených dveří v Geofyzikálním muzeu přímo ve Skalné.
Den otevřených dveří se koná v sobotu 6. 11. 2021 od 8:00 – 11:00 hod a od 13:00 – 16:00 hod.
Mgr. Lucie Šetková - průvodkyně
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KARLOVARSKÝ KRAJ – Preventisté seniory obdarovali preventivními dárky.
Každým rokem je datum 1. října Mezinárodním dnem seniorů a kdy jindy myslet na bezpečí a pomoc
této ohrožené a zranitelné skupiny obyvatel než právě v tento den?
V prvním říjnovém týdnu při oslavách Mezinárodního dne seniorů se preventisté z oddělení tisku a
prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zúčastnili preventivní akce zaměřené na
seniory. Během té navštívili několik obchodních center po celém Karlovarském kraji. Cílem bylo varovat
seniory před možnými podvodníky a upozornit je na možná rizika s tím spojená. Preventisté se snažili
seniorům předat co nejvíce potřebných a důležitých informací spojených s nakupováním v obchodních
centrech, ale také seniorům předali obecné informace o prevenci kriminality.
Oslovení senioři od preventistů dostali i drobné dárky jako například nákupní tašky s reflexními prvky,
reflexní pásky, žetony do nákupních košíků, pouzdra na léky, kapesní lupy, ochranná pouzdra na
platební karty nebo také letáčky, na kterých mohli najít několik dalších důležitých preventivních rad.
Celorepubliková preventivní akce zaměřená na seniory proběhla již začátkem měsíce října 2021, přesto
nadále chceme upozorňovat tuto ohroženou skupinu obyvatel, kterým chceme poskytnout veškeré
důležité rady a informace o prevenci kriminality uvedené níže, které by měli znát.
Důležité rady a informace, které byste měli znát:
- Nikdy neotvírejte vchodové dveře, aniž byste se přesvědčili, kdo za nimi stojí.
- Do bytu si vpusťte jen ty lidi, které důvěryhodně znáte.
- To, že Vás někdo osloví jménem, neznamená, že Vás zná.
- Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu na dobře viditelném místě.
- Nenoste u sebe větší množství peněz. Před nikým se s penězi ani majetkem nechlubte.
- Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůjčujte.
- Nenechávejte své cennosti a doklady bez dohledu.
- Svojí tašku mějte stále uzavřenou a například při nákupu buďte více ostražití.
- Tašku, kde máte cennosti (např. peněženku, mobil apod.), nikdy nikam neodkládejte.
- Nikomu neposkytujte své osobní informace (telefonní číslo, rodné číslo, datum narození atd.)
- Chraňte si své platební prostředky (nikomu neposkytujte svůj PIN kód k platební kartě).
Výše uvedené rady a informace ochrání nejen Vás, ale také Váš majetek. Buďte obezřetní. Dávejte
pozor. V případě, že se i Vy stanete obětí protiprávního jednání, nemějte strach a tuto věc okamžitě
oznamte na Vám nejbližší policejní služebnu.
Preventivní akce zaměřené na seniory budou formou přednášek probíhat v tomto roce nadále. Pokud
máte v rámci seniorských spolků zájem o tuto přednáškovou činnost, neváhejte kontaktovat oddělení
tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje na emailové adrese krpk.tisk@pcr.cz.
prap. Jan Bílek, kpt. Bc. Zuzana Týřová
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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. října 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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