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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
letošní Slavnosti města se, i přes určitou nepřízeň počasí a celkovou situaci kolem koronaviru,
povedly, což dokládá poměrně velká účast lidí. Ve stejný den se letos konaly i Dožínky,
pořádané Traktorklubem Luby-Skalná a výstava spolku zahrádkářů.
1. září jsme přivítali prvňáčky do školních lavic. Přeji všem školákům i jejich rodičům, aby tento
školní rok byl zase „normální“ a on-line způsob výuky se stal minulostí. V mateřské školce také
přivítali nové děti, zájem o naši školku je veliký.
4. září proběhlo odpoledne určené dětem. Počasí nám přálo, tentokráte jsme připravili spolu
s hradem Vildštejn trochu jiné odpoledne. Pohádková cesta spolu s plněním úkolů byla plná
překvapení a pro malé děti jistě velkým zážitkem. Na velké děti čekal běh na čas spolu
s plněním úkolů. Účast byla veliká, malých dětí bylo kolem dvou set a těch velkých 70.
18. září se koná Sraz harmonikářů v nové požární zbrojnici. Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se na přípravě akcí podíleli a stále podílejí.
V Sadové ulici pokračujeme spolu s firmou ČEZ v pokládce kabelů na veřejné osvětlení a
následném umístění nových lamp veřejného osvětlení. Konečně jsme získali stavební povolení
na zasíťování stavebních parcel v prostoru „Pod Višňovkou“. Čeká nás výběrové řízení na
stavební práce, související s přípravou lokality na pozemky k výstavbě domů.
Během podzimních měsíců toho ještě musíme hodně zvládnout. Je třeba dodělat přístavbu
kolumbária na místním hřbitově, chtěli bychom opravit kapličky ve Vonšově a na Zelené, na
cyklostezku budou osazeny další solární lampy. Pokračujeme v přípravách na rekonstrukci
základní školy.
Přeji vám všem krásný podzim ve zdraví a pohodě. 
starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce září

František Cízler
Bohuslava Břízová
Hildegard Heinrichová
Anna Rothová

94 let
85 let
85 let
80 let

Blahopřejeme!
matrikářka MěÚ Skalná – Jana Herrová

Kroužek mladých hasičů obnovuje svou pravidelnou činnost
Od 1. 10. 2021 se budeme vídat každý pátek od 16:00 h do 17:00 h v hasičárně. Kroužek je pro všechny
školáky od 1. třídy. Přihlášky obdržíte od vedoucích.
Těší se na vás vedoucí Petra Štolová, Petra Salajová a Věrka Kocumová
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Informace z MěÚ
Odvoz objemného domovního odpadu
Ve Skalné, Starém Rybníku, Vonšově a nově i
v části Kateřina, opět proběhne svoz
objemného domovního odpadu, tzv.
hromádek, kam lze především umístit
nábytek, koberce, ledničky, pneumatiky od
osobního automobilu bez disků a podobné
věci, které nelze během roku vložit do
popelnic. Na hromádky můžete zvlášť umístit
i železo a jeho odvoz bude rovněž zajištěn.
Takto vytvořené hromádky umístěte u svého
bydliště v místě určeném pro svoz popelnic
s TDO, kde bude odpad odvážen firmou
Marius Pedersen s.r.o. ve spolupráci
s pracovníky technických služeb města a to
následovně:

v pondělí 04. října 2021 Skalná
v úterý 05. října 2021 Starý Rybník, Vonšov, Kateřina
Na hromádky rozhodně nepatří: pneumatiky s disky, stavební suť, větve, zemina a suroviny, které lze
během roku umístit do kontejnerů na separovaný odpad rozmístěných po městě / papír, plasty, sklo,
oděvy, plechovky, jedlý olej / a nebezpečný odpad jako jsou autobaterie, léky, oleje, kyseliny, barvy
apod. Tento nebezpečný odpad můžete odnést do sběrného kontejneru, který bude přistaven v

sobotu 02. října 2021
9:00 – 12:00 hodin ve Skalné v ulici Za Školou / u budovy obvodního lékaře /
12:00-13:00 ve Starém Rybníku / před bývalým obchodem Jednoty /

Žádáme občany, aby hromádky nerozebírali a nepohazovali jednotlivé
předměty po městě, když zjistí, že jsou nefunkční, neupotřebitelné apod.
Vždyť většina občanů má zájem, aby naše město a jeho místní části i okolí
bylo nejen hezké, ale i čisté a bez černých skládek. Z tohoto důvodu,
nechceme a ani nebudeme tolerovat zakládání černých skládek,
vandalismus a znevažování práce jiných. Pokud uklidíte veřejné
prostranství v okolí Vašeho domu a požádáte vedoucího technických
služeb města pana Melničuka na tel: 777 597 803, bude shrabaný
materiál bezúplatně odvezen. Máte-li pochybnosti či problém s likvidací
jakéhokoli druhu odpadu během celého roku, obraťte se na Městský úřad Skalná. Jako každý půlrok
bude sběr elektroodpadu zajišťovat JSDH Skalná.
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SKALNÁ PŘIVÍTALA PLNÝ AUTOBUS RODIN Z MORAVY
Dne 16. 08. 2021 ve spolupráci s městem Františkovy lázně,
proběhl relaxační den pro rodiny z Moravy, kterým červnové
tornádo vzalo či poničilo domovy. Pomocnou ruku podalo i Město
Skalná, které pro děti s rodinami připravilo celodenní program. V
dopoledních hodinách proběhla prohlídka muzea traktorů s jízdou
na traktorových vlečkách a převozem do seismologického muzea
a štoly. Po obědě v „Hospůdce na Chaloupce“ se děti odreagovaly
na lanovém centru a na závěr si prohlédly hrad Vildštejn, kde na
ně čekala i samotná bílá paní. Po sladké tečce, v podobě poháru
bílé paní, si zastřílely i z luku. Na závěr se děti a jejich doprovod
přemístily do Národní přírodní rezervace SOOS. Dík patří všem,
kteří se na této akci finančně spolu s Městem Skalná podíleli.
Kamila Kirch

Slavnosti Města Skalná
V sobotu 28. 08. 2021 proběhly v podhradí hradu Vildštejn Slavnosti Města Skalná. K poslechu hrály
skupiny Martin Hrubý, Amy Winehouse Tribute a Buty. Občerstvení pro všechny návštěvníky zajistil
Hrad Vildštejn a Kirch & Kirch s. r. o. Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje odboru kultury,
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu dotaci ve výši 20 000 Kč. Všem
zúčastněným, sponzorům i organizátorům děkujeme.
starostka města - Mgr. Rita Skalová
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Tradiční Dožínky ve Skalné 2021
V sobotu 28. 8. 2021 uspořádal Traktorklub LubySkalná ve spolupráci s Městem Skalná, Českým
zahrádkářským svazem ve Skalné a Sdružením Čechů
z Banátských Karpat tradiční Dožínky ve Skalné.
Počasí nám zprvu nepřálo a celé dopoledne vytrvale
pršelo. Nenechali jsme se odradit a odměnou nám
pak bylo příjemné slunečné počasí až do večera.
Návštěvníci si tak po roční covidové odmlce opět
mohli prohlédnout staré i nové traktory, historickou
zemědělskou techniku a další exponáty našeho
muzea, nebo výpěstky místních zahrádkářů. K zakoupení byla čerstvá zelenina, ovoce a pečivo, košíky
a další rukodělné výrobky.
Skalenské ženy opět napekly spoustu chutných domácích
zákusků a nemohly chybět ani vyhlášené „traktornické
bramboráky“.
Celý den se konaly tradiční vyhlídkové jízdy na valníku
taženém traktorem po Skalné.
Malí i velcí si mohli vyzkoušet práci kováře, mlácení obilí
cepy nebo si ručně podojit velmi vyvedené simulátory
dojení, kravičku Julču a kozičku Rózičku, které nám i se
švarnou obsluhou zapůjčila firma Proevent - Pavel Pivák z Prahy.
O skvělou zábavu pro děti se postarala také firma CARACAL
MACHINES s.r.o. z Králova Dvora soutěží s minirypadlem
SANY.
Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou i těm, kteří se
zúčastnili, především společnosti Agroad s.r.o. z Kuřimi za
podporu a tematické dárky pro děti a v neposlední řadě
mediálním partnerům - Infocentrum Františkovy Lázně a
Živé Chebsko.

Těšíme se na další společné akce!
Za Traktorklub Luby-Skalná Helena Jišková
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Zahájení školního roku 2021/2022 v mateřské škole
Mateřská škola zahájila provoz ve všech našich třídách od středy 1. září 2021. Hned na začátku nového
školního roku jsou naše třídy plně obsazeny. Třídu Berušek navštěvují děti od 2- 4 let. Ve třídě Sluníček
jsou zapsány děti 4 – 6 leté. Poslední třída Motýlků je plná předškoláků (tedy budoucích prvňáčků) od
5 – 7 let.
Ve středu 1. září jsme přivítaly všechny děti čokoládovým vajíčkem s překvapením pro radost a v pátek
3. září na zakončení prvního týdne nového školního roku byly děti odměněny zmrzlinovým pohárem ve
vaflové mističce od našich kuchařek. Sladké potěšení má u dětí vždy úspěch, takže i na začátku školního
roku to byla vhodná volba, protože většina dětí se moc snažila a radost v dětských očích již v prvních
dnech nechyběla 😊.
Děti z mateřské školy společně se svými učitelkami vyrobily několik podzimních dekorací a sovu
vytvořenou z dýně a přírodnin. Tyto výrobky byly k vidění na místních Dožínkách na výstavě
zahrádkářů.
Za mateřskou školu Bronislava Kuželková - ředitelka
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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
2. 10. 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. září 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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