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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, chtěla bych vás informovat o aktivitách, které by měly být v letošním roce
realizovány.
I v současné složité situaci se budeme snažit udělat toho co nejvíce. Podali jsme několik žádostí o
dotace – oprava ulic Sadová, Farní, rekonstrukce sportovní haly. Do konce ledna podáme žádost o
dotaci na „Průtah Starým Rybníkem“. Budeme se ale snažit i s menšími prostředky, které máme
v současné době k dispozici, realizovat vlastními silami drobné opravy a úpravu zeleně ve městě.
S jistotou mohu říct, že v letošním roce proběhne rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Sadová a
Farní. S tím bude souviset i následná rekonstrukce těchto ulic včetně zeleně. Proběhne zasíťování 13
stavebních parcel v prostoru „Pod Višňovkou“. Na Novém světě nás ještě čeká rekonstrukce části
veřejného osvětlení.
V oblasti bytového hospodářství vyměníme v Nádražní ulici č. 295 střešní krytinu, což jsme
nezrealizovali minulý rok. Budeme pokračovat v rekonstrukcích bytů.
Získali jsme dotaci na studii proveditelnosti, týkající se našeho brownfieldu – bývalého areálu státních
statků. Do konce května by měla být tato studie dokončena. Pokračujeme v projektování rekonstrukce
Nádražní ulice.
Zadali jsme vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci základní školy.
S ohledem na současný mimořádný stav, jsme bohužel museli zrušit náš další plánovaný ples Města
Skalná, který byl plánován na 13.3.2021. Doufáme, že budeme moci letos konečně oslavit - již 151.
výročí založení dobrovolných hasičů ve Skalné. 28. srpna máme zatím naplánovány Slavnosti města.
Mohu Vám slíbit jedno jediné, že jakmile dojde ke zlepšení stavu z hlediska koronaviru, budeme se
snažit o rychlou realizaci kulturních akcí, které budou v souladu s případnými nařízeními.
Přeji Vám všem do nového roku hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví. Snad bude letošní rok lepší
než ten minulý.
starostka města - Mgr. Rita Skalová

Poděkování paní tajemnici
Chtěla bych jménem svým i jménem radních a zastupitelů, kolegů z městského úřadu a občanů,
poděkovat paní tajemnici – Ing. Marii Hrnčálové – za její 30leté působení ve funkci tajemnice úřadu.
Věnovala své práci veškerý čas, měla velký podíl na fungování města v porevoluční době. Třicet let
uběhlo velice rychle, patří jí velký dík za vše, co pro naše město vykonala.
Přejeme paní tajemnici mnoho dalších let ve zdraví a spokojenosti
starostka města - Mgr. Rita Skalová
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Společenská kronika
Jubilanti měsíce září
Rosemarie Pingertová
Jarmila Kozlíková
Jiří Pingert
Marie Stehlíková
Hilda Fodorová

80 let
80 let
81 let
81 let
83 let

Blahopřejeme!
Matrikářka MěÚ Skalná - Jana Herrová

Městská knihovna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
informujeme Vás, že městská knihovna je uzavřena z důvodu nařízení vlády. Knihovna bude opět
otevřena, jakmile to umožní epidemiologická situace, vždy v úterý a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00.
Lukáš Verbovský

Informace z MěÚ
Změna v místních poplatcích
Na základě novely zákona č.541/2020 o odpadech, která nabyla platnost 23.12.2020 a je účinná od
1. ledna 2021, bude změněn ceník za odpad. Nyní čekáme na zpracování ceníku pro letošní rok od firmy
Marius Pedersen, která městu zajišťuje odvoz odpadu. Po jeho obdržení bude ihned zveřejněn na
stránkách města, úřední desce a ve Skalenském zpravodaji.
Z uvedeného důvodu žádáme občany, aby vyčkali s platbou za komunální odpad. Ostatní poplatky
zůstávají beze změn.
Připomínáme, že od loňského roku nezasíláme složenky na místní poplatky. Každý poplatník si údaje
k platbě může zjistit na tel. čísle: 354 548 824.
Kamila Kirch - správa poplatků města Skalná

Zrušení plesu Města Skalná
Z důvodu epidemiologické situace je ples Města Skalná zrušen. Peníze Vám budou po předložení
zakoupené vstupenky vráceny na pokladně u paní Kirch.
Termíny pro vracení peněz: 08. 02. 2021; 10. 02. 2021; 15. 02. 2021 a 17. 02. 2021
Kamila Kirch - správa poplatků města Skalná

~3~

Máme nové rozcestníky!
Město Skalná obdrželo ještě v závěru roku 2020 účelovou neinvestiční dotaci z prostředků
Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu- programu
Podpory aktivit cestovního ruchu – ve výši 23 600 Kč na obnovu navigačního systému, mapových a
informačních panelů. Stávající informační cedule již byly poškozené a na mnoha místech špatně
čitelné a byly z větší části pouze jednostranné. Na základě společné investice města Skalná
a dotačního titulu bylo nahrazeno na celém území města více jak sto kusů navigačního systému
formou nových samolepů s laminací a digitálním tiskem. V současnosti jsou informační cedule
oboustranné a dobře čitelné ze všech stran. Kromě obnovy rozcestníků ve městě samotném došlo
také k výměně navigačního systému na naučné stezce Z hradu na zámek.

Mgr. Martina Ernest – vedoucí odboru správy majetku a investic
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Vánoční prodej kaprů
V úterý 22. prosince zajistilo město Skalná pro místní spoluobčany vánoční prodej kaprů. Samotný
prodej provedl kolektiv, který pečuje o stav vody a zarybnění vodní nádrže u hradu Vildštejn. Kapři byli
koupeni v Rybářství Mariánské Lázně na sádkách u Františkových Lázní a váha výběrových kaprů se
pohybovala kolem 2 kg – 4 kg. Část zákazníků si požádalo o odborné usmrcení kapra a někteří požádali
i o vykuchání a očištění nebo stáhnutí kůže. Akce proběhla u vánočního stromu u hradu Vildštejn za
deštivého počasí ale i tak jsme se snažili všem zájemcům vyhovět.
Děkujeme majiteli restaurace Na Chaloupce za poskytnutí nákladního auta k převozu zakoupených
kaprů. Doufáme, že všichni kupující byli spokojeni a tato akce přispěla k pohodovým vánočním svátkům
všech našich spoluobčanů.

Karel Schveiner

Poděkování
Zdravotní stav mne donutil ukončit aktivní činnost při vodní nádrži u hradu Vildštejn. Děkuji vedení
našeho města a všem sponzorům, kteří nás po dobu šesti roků podporovali při konání veřejně
společenských akcí na této nádrži.
Děkuji kolektivu kamarádů, se kterými jsem společně organizoval tyto akce a doufám, že i nadále
budou úspěšně pokračovat.
S rybářským pozdravem „Petrův zdar“!
Karel Schveiner

Město Skalná také děkuje panu Karlu Schveinerovi za
dlouholetou spolupráci!
starostka města - Mgr. Rita Skalová
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Vánoce a začátek nového kalendářního roku ve školce
Celé adventní období jsme ve školce vyráběli vánoční dekorace, ozdoby, přáníčka a těšili se na Vánoce.
Vánoční besídka nemohla tentokrát proběhnout za účasti široké rodičovské veřejnosti, jak jsme byli
zvyklí, zase kvůli Covidu
. Všechny třídy si tak v úterý 15. prosince připravily vánoční vystoupení pro
veřejnost a vánoční besídka byla zaznamenána na video a všem rodičům zpřístupněna na FB stránkách
MŠ. Dětem se besídka moc líbila hlavně proto, že se nebály množství rodičů a vesele se předváděly.
Byla to pro všechny nová zkušenost a vánoční besídka v naprosto nové a neočekávané podobě.
Také jsme si dopřáli vánoční pohodu při ochutnávkách vánočního cukroví, čaje a poslechu koled.
Přítomné děti dostaly drobný vánoční dáreček připravený našimi zaměstnanci. Cukroví bylo zajištěno
dětem MŠ od certifikovaného výrobce.
Děti i zaměstnance MŠ osobně přivítala paní starostka Mgr. Rita Skalová a obě paní tajemnice do
nového kalendářního roku 2021. Milou návštěvu děti přivítaly ve svých třídách společnými písničkami.
Také ukázaly krásné dárky pod stromečkem ve školce.
Začátkem ledna jsme hojně využili sněhové nadílky k zimním radovánkám. Konečně jsme se radovali
z multifunkčnosti mravenčího hradu, který tentokrát sloužil k bobování.
Ve středu 6. ledna uskutečnila celá naše školka tradiční návštěvu místního kostela sv. Jana Křtitele. Zde
si všichni prohlédli krásný betlém a poslechli si koledy hrané na trumpety ZUŠ Luby pod vedením Radka
Štěříka s doprovodem žáka Milana Hoferice. Tříkrálový koncert byl příjemným zážitkem pro všechny
přítomné a zároveň důstojným zakončením vánočního období.
Za mateřskou školu Bronislava Kuželková, ředitelka
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Skalenský masopust a dětský maškarní bál se letos konat nebudou
S ohledem na nepříznivý vývoj s koronavirovou
krizí se hasiči rozhodli, zrušit pro letošní rok
tradiční masopustní veselí v našem městě.
Realita je taková, že rok 2021 začal v pátém
nejvyšším stupni rizikového indexu epidemie a
těžko můžeme předpovídat, že v polovině února
se situace s kovidem o tolik zlepší nebo snad
bude v normálu. Masopust připadá na 16. února
a je nereálné, abychom v tento den pořádali akci
pro více jak 200 osob s veselím a dobrou
náladou, jak my to ve Skalné umíme. Moc se za
zrušení akce omlouváme, ale pro nás je mnohem důležitější zdraví nás i všech občanů našeho města.
Věříme, že samotná situace s pandemií COVID – 19 se postupně bude zlepšovat. Možná se sejdeme při
oslavách 150 + 1. výročí založení SDH Skalná, při tradičním pálení čarodějnic a stavění máje nebo jiné
akci, které bychom chtěli v letošním roce pořádat. Zda se to povede rozhodne aktuální vývoj pandemie.
Děkujeme Vám za pochopení, buďte opatrní a dávejte na sebe pozor. Přejeme všem pevné zdraví a
pohodu po celý nový rok 2021.
Roman Melničuk

Skalenští hasiči mají nové vybavení pro zásahy u dopravních nehod.
Hasiči ze Skalné našli pod vánočním
stromečkem nové vybavení pro zásahy u
dopravních nehod od německého výrobce
LUKAS. Vyprošťovací sadu v provedení AKU
dodala firma NORDSTAHL SERVIS s.r.o.
z Jílového u Prahy. Tato investice v celkové výši
772 851,20 Kč byla podpořena dotací
Karlovarského kraje částkou 600 000,- Kč
z programu „Podpora jednotek sboru

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského
kraje“. Zbylé prostředky 172 851,20 Kč poskytlo město Skalná ze svého rozpočtu.
Nová vyprošťovací sada nahradí dosluhující starší sadu od stejného výrobce, kterou hasiči obdrželi od
Hasičského záchranného sboru v roce 2013 bezplatným převozem. Tato sada dnes už nedosahuje
účinných parametrů pro zásahy u dopravních nehod s ohledem na materiály a bezpečnostní prvky
použitých u moderních vozidel. Nákupem nové vyprošťovací sady od firmy Lukas dojde ke zvýšení
akceschopnosti jednotky na místě zásahu, ve smyslu vytvoření rychlejšího a šetrnějšího vstupu pro
vyproštění zraněných osob z havarovaných vozidel. Nové vybavení je nainstalováno v prvovýjezdovém
vozidle CAS 24 Renault Midlum od 1. ledna 2021.
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Na zásahy u dopravních nehod je jednotka ze
Skalné předurčena od roku 2013. Pro tento typ
událostí se hasiči neustále vzdělávají a věnují
náročné odborné přípravě, která je rozdělena
na dvě hlavní části. V první části se věnují
hlavně technice a taktice zásahu na dopravní
nehody a ve druhé části zdravovědě a péči o
zraněné účastníky dopravních nehod. Tato
školení patří mezi ty nejnáročnější, které hasiči
během roku podstupují. Lektory jim jsou
profesionálové z Hasičského záchranného sboru a lékaři ze Záchranné zdravotní služby Karlovarského
kraje. Dobrou připravenost skalenských hasičů na zásahy u dopravních nehod potvrzuje i jejich
umístnění na Mistrovství České republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel,
které se konalo naposledy v Olomouci. Zde v silné konkurenci nejlepších hasičských jednotek z celé ČR
obsadili krásné čtvrté místo, a to drží dodnes.
Závěrem mi dovolte poděkovat Karlovarskému kraji a městu Skalná za poskytnutí dotace na pořízení a
obnovu vybavení pro zásahy u dopravních nehod pro JSDH Skalná. Vyprošťovací sadu LUKAS
v provedení AKU předala hasičům na Štědrý den starostka města Skalná Mgr. Rita Skalová.
Roman Melničuk – velitel JSDH Skalná

Činnost hasičů v roce 2020 byla ovlivněna Kovidem.
Činnost hasičů v roce 2020 byla stejně jako u ostatní
odvětví ovlivněna vývojem nemoci COVID – 19. Většinu
roku hasiči svou činnost upravili a začali se řídit novými
pravidly vydané vládou ČR nebo vnitřními předpisy
Hasičského záchranného sboru. Během roku byla ze 100 %
utlumená spolková činnost. Zásahová činnost byla dle
zákona nepřerušena. Při zásazích se nově začali dodržovat
nová opatření, na které hasiči nebyli zvyklí. Nošení roušek,
používání desinfekce, výjezdy ke covid pozitivním
občanům a jiné opatření během činnosti při záchranných a
likvidačních prací se stalo samozřejmostí. Ne vždy určitý stupeň ochrany byl pro zasahující hasiče
příjemný. Kvůli možnému přenosu nemoci COVID – 19 na ostatní členy jednotky vyjížděli k mimořádné
události hasiči pouze v minimálním počtu 1+3 (jeden velitel, strojník a dva hasiči).
V zásahové statistice evidujeme za rok 2020 celkem 105 událostí. Z tohoto počtu se jednalo o 27
požárů, 21 dopravních nehod, 40 technických zásahů,
2 plané poplachy a 15x byl likvidován únik oleje nebo
plynu.
Pokud zakreslíme tyto události do mapy katastrů obcí
zjistíme, že nejčastěji JSDH Skalná zasahovala ve
Františkových Lázní a to ve 42 případech dále v 27
případech doma ve Skalné, 10 x v Třebeni, 7x ve
Vojtanově, 5x v Plesné a Lubech, 3x Křižovatce a po
jednom zásahu v Chebu, Házlově, Libé, Poustce, Novém Kostele a v Pomezí nad Ohří.
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Činnost hasičů na zbrojnici byla omezena na
minimum. V podstatě se jednalo jen o nutné
opravy a údržby na hasičské technice.
Technika hasičů musí být vždy připravena!
Negativní vliv vládních nařízení měl dopad
hlavně na průběh a organizaci povinné
odborné přípravě hasičů. Ještě před
počátkem koronavirové krize stihli velitelé
své povinné školení na Hasičském záchranném sboru. To se konalo na začátku měsíce března a všichni
velitelé své osvědčení prodloužili na dalších 5 let. Počátkem dubna se mělo konat školení tentokrát
strojníků. Toto školení už bylo poznamenáno koronavirovou dobou a bylo několikrát přeloženo.
Nakonec se konalo až v listopadu 2020, formou e-learningového kurzu (přes internet), který byl
organizován hasičskou školou ve Frýdek –
Místek. Povinné školení na zásahy u
dopravních nehod naši hasiči absolvovali
pouze z části technika a taktika. Kvůli
vytížení
a
nasazení
zdravotnického
personálu pro akutní potřeby nemocnic
pozastavila Zdravotní záchranná služba
veškerá výcviková a školící centra. Z tohoto
důvodu hasiči v roce 2020 neprošli dvěma povinnými školeními zdravovědy. Jednalo se o poskytnutí
neodkladné předlékařské péče účastníkům dopravních nehod a také na zásahy spojené s AED, zde se
jedná o práci s externím defibrilátorem sloužící k rychlé aplikaci
defibrilačního výboje u osob postižených náhlou srdeční zástavou.
Další školení, které hasiči ke své práci potřebují a v roce 2020 se
neuskutečnilo, byl kurz obsluhy motorových pil a prodloužení
osvědčení pro práci s výškovou technikou (automobilový žebřík AŽ 30)
s roční periodou.
Ve spolkové činnosti byla situace obdobná. Opět zasáhl COVID – 19.
Stihli jsme pouze na počátku roku 2020 v době, kdy svět byl ještě
v pořádku, uskutečnit Výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných
hasičů Skalná. Na přelomu února a března jsme uspořádali pro dospělé
i děti masopustní veselí a poslední vydařená akce, kterou hasiči
pořádali a povedla se bylo mezi covidovými
vlnami setkání harmonikářů v měsíci srpnu.
V rámci svozu hromádek, hasiči po městě
v roce 2020 dvakrát sebrali nepotřebné
elektrospotřebiče. Ostatní akce, které byly
naplánovány na minulý rok jako: 150. výročí
založení SDH Skalná, čarodějnice a kácení
máje, den otevřených dveří v hasičské
zbrojnici se skupinou PIC-NIC se z důvodu koronaviru už bohužel nemohly konat. Výrazně byla
poznamenána činnost kroužku Mladých hasičů při SDH Skalná. Tento kroužek na základě vládních
nařízení a zákazu se slučovat po většinu roku, také nemohl fungovat.
Roman Melničuk – velitel
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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.“
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Policie ČR
Chystáte se na hory? Přečtěte si našich pár preventivních rád.
Policisté Karlovarského kraje by rádi varovali
návštěvníky hor před hrozícím nebezpečím,
neboť i zde jim hrozí určitá rizika.
Před jízdou do horských oblastí si nejprve
zjistěte povětrnostní podmínky v dané
oblasti. Mnoho horských oblastí a
jednotlivých měst má již na svých
internetových
portálech
aktuální
meteorologické zprávy případně web
kamery přímo z dané oblasti. Pokud na
horách panuje nepříznivé počasí, raději
vůbec nevyjíždějte.
Trasu výletu si vždy naplánujte a případně mějte i náhradní variantu. V krásném počasí se může stát,
že oblast bude již přeplněna turisty a nebude zde možné ani zaparkovat.
Do hor se však nevydávejte bez kvalitní zimní výbavy vašeho vozidla. Což znamená povinné zimní obutí,
řetězy, případně lopatu na vyproštění vozidla. Auto mějte vždy dostatečně natankované. V případě že
někde uvíznete, si můžete alespoň přitopit, než pro Vás dorazí pomoc.
Při pohybu na horách se držte vyznačených tras a dodržujte řádně místní dopravní značení v dané
oblasti. Vždy u sebe mějte mobilní telefon, abyste si v případě potřeby mohli zavolat pomoc. I použití
reflexních prvků je na horách důležité, neboť správný sportovec i turista se řídí pravidlem “Vidět a být
viděn“.
V případě zimních sportů, používejte kvalitní vybavení určené pro jednotlivé sporty. Můžete tak
předejít nepříjemnostem s výstrojí či nebezpečí úrazu. Při jízdě na lyžích či snowboardu mějte
ochranou přilbu, ochranu očí i páteře.
Vozidla parkujte jen na vyznačených místech. Své věci nenechávejte volně viditelné a své sportovní
vybavení nenechávejte bez dozoru, abyste se nestali obětí krádeže. Věci odkládejte jen tam, kde je
máte na dosah a na dohled či na zabezpečená a hlídaná místa provozovatele zařízení.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
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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. ledna 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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