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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
letošní rok probíhal naprosto jinak, než-li jsme si kdy dokázali představit. Společenská setkání se stala
věcí nemožnou i přesto, že nám všem chybí. Osobně je mi velmi líto, že jsem s Vámi nemohla strávit
první advent a rozsvítit náš krásný vánoční strom, který je symbolem Vánoc nás všech.
Tento rok nás naučil jinému životu, životu, který jsme předtím neznali. Naučili jsme si vážit maličkostí
a radovat se i z věcí, které se nám dříve zdály být samozřejmostí. Právě v takové době, kterou nyní
prožíváme, je velmi důležité nezapomínat na své blízké, pomáhat si a vzájemně se podporovat.
V rámci obce jsme se věnovali projektům, které byly naplánovány a připravovali další investiční akce,
které by se měly v budoucnu realizovat. Jedná se především o komplexní rekonstrukci naší základní
školy, rekonstrukci Tovární ulice včetně mostku, opravu ulic Sadové, Farní, V Aleji. Příští rok chceme
zasíťovat stavební pozemky „Pod Višňovkou“. Pozornost budeme věnovat dalším úpravám zeleně
v našem městě. V současné době podáváme žádosti o dotace na komplexní opravu sportovní haly,
fotbalových kabin a na průtah Starým Rybníkem.
I když na městském úřadu musíme dodržovat zkrácené úřední hodiny, můžete se na nás v případě
naléhavých záležitostí kdykoliv obrátit. Jsme tu pro vás!
Přeji Vám všem klidné vánoční svátky s vašimi nejbližšími a do nového roku hodně štěstí, spokojenosti
a hlavně zdraví.

starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce září
Jana Cizlerová
Ján Baniunynský
Antonín Seiler
Jozefína Kusková
Krista Dallosová
Helga Marianusová

89 let
84 let
82 let
81 let
81 let
80 let

Blahopřejeme!
Matrikářka MěÚ Skalná - Jana Herrová
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Městská knihovna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
informujeme Vás, že městská knihovna bude otevřena od 5. 1. 2021 vždy v úterý a ve čtvrtek od 13:00
do 15:00.

Informace z MěÚ
Konec bioodpadu 2020
Vážení občané,
informujeme Vás, že poslední vývoz bioodpadu proběhl
v pátek 27.11.2020, proto si nádoby pečlivě uschovejte na
další rok 2021.

Máte uhrazeny poplatky?
Odbor místních poplatků vyzývá občany, aby si překontrolovali, zda mají uhrazeny poplatky za
komunální odpad, poplatek ze psů, hřbitovní poplatek, za pozemek, kůlnu a bioodpad za rok 2020,
které byly splatné do 30.06.2020(splatnost zohledněna vůči nouzovému stavu).
Pokud jste tak neučinili, doporučuji dlužnou částku uhradit do konce roku. Pro bližší informace o Vašich
poplatcích volejte na tel: 354548824.
Platbu můžete uhradit na účet města Skalná: 3024331/0100 vedeného u Komerční banky v Chebu,
vs: číslo poplatníka, specifický symbol zjistíte dle poplatku: 3722 – komunální odpad, 1341 – ze psů,
3632 – hřbitovní poplatek, 1012 – pozemky, 1013 – kůlny, 3726 – bioodpad nebo v hotovosti do
pokladny města Skalná. Děkujeme všem poplatníkům za včasnou úhradu.
Pokud jste si od (01. 01. 2021) změnili velikost nebo četnost nádoby u vývozu odpadu, dostavte se
k podpisu dodatku do kanceláře v přízemí k paní Kirch.
Správa poplatků MěÚ Skalná
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Co se letos povedlo …
V průběhu letošního roku město Skalná uskutečnilo mnoho investičních akcí.
Začalo to již v lednu, kdy jednou z investic byla výstavba inženýrských sítí a komunikací pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Nový svět za přibližně 4 miliony korun, kde vzniklo 8 nových pozemků, které
již všechny v průběhu druhé poloviny roku našly nové majitele. Na některých z nich probíhá již
výstavba.
Na jaře letošního roku proběhla pokládka kabelů nízkého napětí do země. Tato akce byla vyvolaná
společností ČEZ. Jednalo se o ulici Krátká, Sportovní a část ulice Česká. S touto investicí město spojilo
výměnu veřejného osvětlení. Tato akce stála přibližně 2 mil. Dále byla v tomto období dokončena
Zahrádka u kostela, která započala již v předchozím roce. V tomto roce došlo k osázení květin a keřů a
upevnění mobiliáře – košů, laviček a bran.
V srpnu město Skalná provádělo rekonstrukci elektroinstalace ve společných prostorách bytového
domu v ulici Za Školou 391. Elektroinstalační práce proběhly na chodbách a ve sklepech.
Dále město Skalná v průběhu prázdnin dokončilo investici na fotbalovém hřišti, a to konkrétně
výstavbou 4 sloupů osvětlení tréninkové fotbalové plochy a dále nátěrem fotbalových šaten, opravou
loga, namalování fotbalového míče na jejich plášť za necelých 500 tis korun.
V průběhu prázdnin se město podílelo také na
modernizace multimediální učebny a dílen na Základní
škole Skalná. Základní škola má nyní k dispozici dvě
kompletně vybavené učebny pro výuku a rozvoj žáků
v klíčových oborech přibližně v hodnotě 6 mil. Kč. Dále
došlo k bezbariérovým úpravám toalet v přízemí školy a
upevnění schodolezu u hlavního vchodu do školy.
Město nezapomnělo ani na mateřskou školu, kde probíhala již od loňského roku úprava zahrádky.
Na zahrádce mateřské školy byla postavena nová pergola s herními prvky, která může sloužit i jako
učebna pro děti. Dále zde vyrostlo mraveniště s lezeckou stěnou a skluzavkou a byly zde také nově
osázeny keře, květiny, bylinky a jiné rostliny. Celkově úpravy vyšly na přibližně 2 mil korun.
Na podzim město pokračovalo v osvětlení cyklostezky Skalná – Starý Rybník solárními lampami.
Na cyklostezce byly usazeny další 3 lampy, vše přibližně za 100 tisíc korun.
Také proběhla úprava svahu v Potoční ulice, kde došlo k jeho celkovému vyčištění a odstranění všech
náletových dřevin. V současné době je na svahu budována opěrná zeď.
V průběhu roku došlo k rekonstrukci několika bytů ve vlastnictví města.
V současné době se dokončuje výměna střešní krytiny na budově městského úřadu. Zároveň probíhá
oprava sportovní haly, která řeší především havarijní stav atiky. Zde je odhadovaná cena 0,5 milionu
korun.
I v příštím roce město plánuje další investice, které povedou k jeho dalšímu rozvoji.
Mgr. Martina Ernest – vedoucí odboru správy majetku a investic
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Obdržené informace, oznámení a žádosti
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit na některé informace, oznámení a žádosti, které městský úřad obdržel
v průběhu listopadu.
CHEVAK Cheb,a.s. nás požádal o zajištění osvěty následujícího problému. V posledních létech se jako
provozovatel kanalizace ve Skalné potýká s problémem nadměrného množství tuků ve stokové síti.
Obvyklé zdroje znečištění kanalizace tuky jsou z části z domácností, ale zejména z restaurací, tj. všechny
provozovny, kde se připravuje a vaří jídlo. Provozovny, kde se připravuje a vaří jídlo si tento problém
řeší instalováním lapáků tuků a pro občany jsou k dispozici rozmístěné nádoby, kam můžete tuk
z domácností odkládat v uzavřených pet lahvích a jejich odvoz je zajištěn svozovou firmou Marius
Pedersen.
Dále CHEVAK Cheb, a.s. oznámil, že s platností od 1.1.2021 jsou pro dodávky pitné vody a odvedení
odpadních vod pro domácnosti a ostatní subjekty stanoveny následující ceny:
pitná voda bez DPH

42,00 Kč/m3

včetně DPH 10 %

46,20 Kč/m3

odpadní voda bez DPH

43,50 Kč/m3

včetně DPH 10 %

47,85 Kč/m3

cena celkem

85,50 Kč/m3

94,05 Kč/m3
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Další informace se týká zaslaného oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí, viz
Oznámení.
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Další informace zaslaná z Krajského úřadu Karlovarského kraje z odboru životního prostředí a
zemědělství se týká upozornění na zpřísnění likvidace odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek
/ žump /, resp. zpřísnění kontrol jejich technického stavu v roce 2021. Informace byla zaslána v níže
uvedeném letáku.

Vlastníte bezodtokou jímku - “žumpu“?
Dovolte nám připomenout, že v roce 2019 došlo
pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění
požadavků na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek („žump“),
a to na základě novely vodního zákona (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.).
Nová povinnost:
od 1. ledna 2021 – povinnost předkládat doklady o odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za
období posledních dvou kalendářních let
Komu:
doklady předložte na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (písemná
výzva, kontrola na místě apod.)
Kdy:
kontroly budou od ledna 2021 prováděny namátkově, popř. na základě podnětu, stížnosti,
při vodohospodářských haváriích apod.
Kde:
zejména u každého vlastníka rodinného domu, chaty apod., který nevypouští odpadní vody
do veřejné kanalizace nebo nevyužívá domovní čistírnu odpadních vod;
v počátcích bude priorita kladena na lokality v blízkosti veřejných zdrojů podzemních vod,
vodárenských nádrží, ostatních vodních nádrží apod.
Jímka musí:
být nepropustná!!! Po naplnění musí být vyvezena!
Jímka nesmí:
prosakovat, přetékat, obsahovat proražené otvory!
Netěsnost jímky může i z dlouhodobého hlediska ohrozit životní prostředí
(fauna, flora, kvalita podzemních a povrchových vod), lokálně změnit původně zajímavé prostředí,
může způsobit poškození sousedních či vlastních nemovitostí.
Množství vyvezených odpadních vod:
musí přiměřeně odpovídat spotřebě vody v domácnosti (v úvahu se bere: odečet vodoměru,
průměrné spotřební kapacity, počet bydlících apod.)
Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepropustnost):
provádí stavební úřad většinou ve spolupráci s vodoprávním úřadem či Českou inspekcí životního
prostředí
Kdo zajistí vyvezení jímky:
pouze provozovatel obecní či městské čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona
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Doklad o odvozu odpadních vod:
NUTNO USCHOVAT DOKLADY O VYVEZENÍ PO DOBU min. 2 LET.
Náležitosti dokladu:
vlastník či uživatel jímky, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum, osoba, která
jímku vyvezla, ČOV, na které budou odpadní vody zneškodněny.
Pokuta pro občany:
až 20 000 Kč
Vaše jímka neodpovídá požadavkům vodního zákona?
primárně uvažujte o připojení na veřejnou kanalizaci (info o technických a kapacitních možnostech
získáte
na obecním úřadě), popř. opravte nebo vyměňte jímku za těsnou či kapacitnější

DĚKUJEME, ŽE JSTE ODPOVĚDNÍ VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A BUDOUCÍM GENERACÍM!
Koliformní bakterie se nacházejí
v trávicím traktu lidí a živočichů, a tím
pádem
jsou
nejdůležitějším
hygienickým indikátorem fekálního
znečištění. Špatně těsnící odpadní
jímka je prakticky jistou vstupenkou
těchto bakterií nejen do podzemních
zdrojů pitné vody v okolí.

Závěrem Vám přeji jménem svým i jménem všech zaměstnanců Městského úřadu Skalná příjemné
prožití vánočních svátků a v roce 2021 hodně zdraví, úspěchů a osobní spokojenosti.
Ing. Marie Hrnčálová – tajemnice
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Skalenský vánoční strom pochází ze Starého Rybníka.
Vánoční strom, který v novém zdobí prostor pod
hradem Vildštejn pochází ze Starého rybníka. Byl
vybrán ze čtyř uchazečů, které majitelé do
výběru přihlásili na základě výzvy „Město Skalná
hledá vánoční strom“. Tato výzva proběhla na
podzim ve Skalenském zpravodaji. Po pečlivém
výběru nakonec zvítězil 11 metrů vysoký smrk
rodiny Bartošů. Stáří smrku jsme odhadli na 25
let.
K samotné instalaci vánočního stromu došlo už týden před první adventní nedělí. Nejdříve byl smrk za
pomoci jeřábu přidržen a poražen. Dále byl smrk opatrně naložen na transportní podval tak, aby
nedošlo k poškození jeho větví. Následný transport do Skalné na místo vztyčení vánočního stromu byl
pro zkušeného řidiče hračka. Po vztyčení a ukotvení stromu, přišli na řadu pracovníci technických
služeb, kteří strom nazdobili a připravili k rozsvícení na první adventní neděli. Ve stejnou dobu došlo,
také k instalaci betléma, který se stal už nedílnou součástí našich adventů. Samotné rozsvícení
proběhlo 29. listopadu v 16:45 hodin. Tento akt si nenechalo ujít cca 50 místních občanů. Bohužel,
samotné rozsvícení Vánočního stromu bylo poznamenáno omezeními a vládními nařízeními spojené
s koronavirem. Letos bez doprovodného programu, stánkového prodeje a třeba bez doušku teplého
svařeného vína.
Dovolte mi, závěrem poděkovat všem
čtyřem majitelům, kteří své jehličnany
přihlásili do výběru pro letošní advent.
Bylo těžké si vybrat. Snad třeba na přes
rok … 😊. Děkujeme rodině Bartošových
za nádherný smrk, který byl dlouhá léta
součástí jejich dvorku a dnes dělá radost
nám všem v době vánočního času. Také
mi dovolte poděkovat všem, kteří se na
samotné akci podělili. Fa Skaldo Skalná
za zapůjčení jeřábu s obsluhou, Pan
Luděk Pavelka z Vonšova ukázal, že za ovládacími páky jeřábu to umí a je v oboru velký profesionál, fa
Došek Mechanizace, která se podílela na přepravě, logistice a ukotvení vánočního stromu. Bez Vás by
to chlapi také nešlo. V neposlední řadě patří velký dík našim hasičům a technickým službám, kteří
odvedli skvělou práci a dotáhli
vše na jedničku.
Roman Melničuk
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Adventní období ve školce
Advent jsme ve školce zahájili návštěvou skalenského vánočního ozdobeného stromu a Betlému. Moc
se nám líbil.
V tomto předvánočním čase vyrábíme drobné dárečky a vánoční dekorace pro potěšení sponzorů,
dárců a přátel MŠ a společně s dětmi je roznášíme, komu patří.
V úterý 1. prosince se v zahradě MŠ konala Mikulášská besídka, které nejprve předcházela krátká
čertovská pohádka. Po ní již na děti čekal Mikuláš, čert i anděl. Děti z každé třídy společně zazpívaly i
zarecitovaly a pak už dostaly očekávanou nadílku od samotného Mikuláše. Za opravdový herecký výkon
a návštěvu přímo u nás ve školce velice děkujeme hercům Západočeského divadla Cheb, kteří přijeli ve
svém volném čase a zdarma udělali dětem nevšední zážitek i v této těžké době. Zároveň děkujeme
manželům Pišojovým z HETYMY za věnování ovoce pro všechny přítomné děti do Mikulášského balíčku.
Ostatní dobroty do balíčku zajistila MŠ.
Za mateřskou školu Bronislava Kuželková, ředitelka
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Pojďme k betlému
Starozákonní prorok nám dává poznat velkou pravdu o Boží lásce k člověku, když píše: Hle, náš Bůh
přijde a spasí nás. Tato tichá věta zaznívá během celé doby adventní, aby se o Vánocích proměnila
v radostné poselství andělů určené pastýřům i nám: Dnes se nám narodil Spasitel! Boží příslib vyřčený
prorokem se plní a v betlémských jeslích leží Dítě.
Navzdory staletím, přes které stále letí do našich domovů, se toto základní poselství nezměnilo,
neztratilo nic na své svěžesti, nepotřebuje inovovat, přikrášlovat… Spíše bychom z něj měli odstranit
naše nánosy, abychom ho uslyšeli v původní plné kráse. Právě tak, jak ho slyšeli a přijali pastýři na
betlémských pláních a spěchali k jeslím.
V betlémech, které o Vánocích můžeme spatřit v kostelích nebo je máme doma jako připomínku této
události, často bývá anděl s trubkou. Možná vyhrává koledy k poctě právě narozeného Dítěte. Vždyť
všechny jen rozvíjejí andělské poselství a zvou nás, abychom se připojili k pastýřům a vstoupili alespoň
symbolicky do betlémského příběhu.
Necháme-li se pozvat, můžeme přemýšlet, proč Bůh volí právě tuto cestu? Proč posílá na zem Dítě?
Nejen pro Jeho roztomilé ručičky, které se k nám vzpínají, ale proto, že dítě přináší radost, světlo…
Betlémského Dítěte se nemusí nikdo bát, protože ani Bůh se nebojí svěřit svého Syna do lidských rukou.
I do našich. Prosí nás o kousek místa v našich domovech, v našich srdcích, v našich životech.
Překvapivým darem Vánoc, jak říká papež Benedikt XVI., je právě to, že Ježíš přišel pro každého z nás,
pro každého má ve svém srdci místo.
Vydejme se na cestu do Betléma, abychom se s tichou radostí mohli poklonit tomu, který přišel, aby
spasil svět.
Vánoční svátky naplněné touto radostí, která prozáří naše srdce i domovy, přeji a v modlitbě vyprošuji
nám všem.
P. Mgr. Petr Mecl, Skalná
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Inzerce
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: Leden / únor 2021 nebo 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 29. ledna 2021 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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Policie ČR
Pozor zejména na kapesní krádeže či podvody na internetu
Policisté Karlovarského kraje by Vám i v této době chtěli přinést několik preventivních rad, neboť
s blížícími se Vánočními svátky nám hrozí určitá rizika a můžeme se velmi snadno stát obětí
protiprávního jednání, jak v reálném tak virtuálním světě.
V případě, že vyrazíte na nákup vánočních dárků do nákupních domů, mějte své osobní věci pod
neustálým dohledem. Zkušenému kapsáři totiž stačí jen několik málo vteřin k tomu, aby Vám odcizil
mobilní telefon, peněženku, doklady či celé příruční zavazadlo. Proto doporučujeme nosit finanční
hotovost odděleně od dokladů a platebních karet. Mobilní telefony mějte také řádně zabezpečeny
v uzavřené kapse. Svá osobní zavazadla neodkládejte ani na nákupní vozíky a mějte je vždy řádně
uzavřeny. Nepodceňujte ani chvíli, kdy ukládáte nákup do svého vozidla a peněženku či kabelku mějte
vždy pod dohledem.
Pozor si ale dejte například i při placení platební kartou či při výběru z bankomatu. Nikdy nezadávejte
PIN k Vaší platební kartě, pokud se ve Vaší blízkosti někdo nachází či narušuje Vaši diskrétní zónu.
V případě, že budete své vánoční dárky pořizovat prostřednictvím internetu, buďte zvláště obezřetní.
Dávejte si proto pozor z jakých eshopů dárky objednáváte a použijte raději jen ověřené zdroje. Peníze
neposílejte dopředu, ale raději volte způsob platby dobírkou. Můžete tak předejít možnému
zklamání. V případě přihlášení do jednotlivých eshopů a služeb na internetu používejte různá a kvalitní
hesla, aby nedošlo k prolomení Vašeho účtu. Jestliže se budete chtít přihlásit do svého internetového
bankovnictví, nepřihlašujte se v žádném případě z odkazu ve Vašem emailu, může se jednat o podvod.
V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně se
obraťte na nejbližší policejní služebnu nebo volejte na tísňovou linku Policie ČR.
Rádi bychom Vám tímto popřáli klidné a pohodové prožití Vánočních svátků a šťastný vstup do nového
roku.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
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Buďte vidět
Zimní období je specifické nejen změnou teplot, ale i tím, že
se později rozednívá a brzy stmívá. Proto by měli být opatrní
zejména nejzranitelnější účastníci silničního provozu,
kterými jsou chodci a cyklisté.
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích,
které platí pro všechny účastníky provozu. Za snížené
viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto buďte vidět i
Vy a používejte reflexní prvky, které ve světlech projíždějících
vozidel výrazně září. Když budete vidět na dostatečnou
vzdálenost, řidiči mohou včas zareagovat a předejít tak
střetu s tragickými následky.
Na užití reflexních prvků myslí 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, na níž není chodník ani veřejné
osvětlení. Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2000 korun.
Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět v šeru, ve tmě či za mlhy.
Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. Dnes je možné pořídit si
mimo reflexních pásek či vest i mnoho přívěšků, nášivek či dalších reflexních doplňků. Reflexní doplňky
doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do komunikace. Chodec musí být
viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu.
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je
pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již na 55 m
a pokud je jeho oděv doplněn reflexním označením, vidí jej řidič na 200 m, což je dostatečná vzdálenost
pro bezpečné manévrování.
Chodci by tedy 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.
V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem nehody, volejte na bezplatnou
telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
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Jízdní řády
Vlak

Autobus
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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. prosince 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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