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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
je mi ctí vás již tradičně v novém roce pozdravit. Přeji vám především pevné zdraví, štěstí a radost
z úspěchů ve vašem soukromém životě i práci. Rok 2022 nám přináší nová očekávání i reálnou naději
na ústup pandemie, a proto doufám a pevně věřím, že se můžeme těšit na lepší časy.
Současná doba před nás staví téměř každodenně výzvy a mnohdy až životní zkoušky. Poslední dva roky
byly náročné pro všechny – jednotlivce, firmy, celou společnost. Hledejme a těšme se hlavně z toho
dobrého, co se povedlo a zlepšilo.
Rok 2022 je z numerologického pohledu symbolizován šestkou a ta znamená spolupráci, rozvoj,
pozitivní změnu. A tak doufám, že si tu šestku a její energii naplno užijeme a že budeme mít příležitost
se častěji osobně setkávat při různých příležitostech.
Ať už nám nadcházející měsíce přichystají jakákoliv překvapení, věřím, že s pevnou vůlí, sebedůvěrou
a odhodláním to společně zvládneme.
Krásný nový rok😊
starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce prosince
Rosemarie Pingertová
Jarmila Kozlíková
Jiří Pingert
Hilda Fodorová
Marie Stehlíková
Margit Breitová

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

Blahopřejeme
matrikářka MěÚ Skalná – Jana Herrová

Informace z MěÚ

240 l

1 x 14 dnů

3 275

3 766
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INFORMACE O UMÍSTĚNÍ NÁDOB NA SPECIÁLNÍ TŘÍDĚNÝ ODPAD
KONTEJNER NA TUKY
- Potoční 255
- V Aleji 406
- Za Školou 391
- Starý Rybník 23

KONTEJNER NA KOVY
- Nová 427
- V Aleji 406 2ks
- Za Školou 391
- Starý Rybník 23

SBĚRNÝ BOX NA DROBNÝ ELEKTROODPAD
- Sportovní hala ve Skalné
- budova Městského úřadu ve Skalné

SBĚRNÝ BOX NA POUŽITÉ TONERY DO TISKÁREN
- budova Městského úřadu ve Skalné

KONTEJNERY NA SBĚR STARÉHO OBLEČENÍ
- jsou umístěné v ulici Za Školou, V Aleji a Nová

Informace o tom, co do kterého kontejneru patří a co ne, zjistíte na kontejnerech a na internetu.

Informace k provozu lékárny
S politováním musíme oznámit, že společnost AESCULUS v.o.s., provozující lékárnu ve městě Skalná
k 31. 12. 2021 ukončila svoji činnost z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu. Město Skalná se
tuto situaci snaží řešit tak, aby se lékárna zpět do města vrátila v co možná v nejkratší době, neboť jde
o službu, která je hojně využívána, nejen místními, ale i lidmi ze širokého okolí. Dovolujeme si tedy
požádat naše občany o součinnost a v případě, že znají někoho s odbornou kvalifikací, kdo by měl
o práci v lékárně ve Skalné zájem, aby neváhali a předali nám kontakt na mail tajemnik@skalna.cz nebo
na telefon 354 548 820.
Mgr. Martina Muchnová - tajemník Městského úřadu Skalná
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Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Sadová, Farní
Na závěr roku 2021 byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Sadová, Farní. Stávající
veřejné osvětlení bylo umístěno na sloupech venkovního rozvodu nízkého napětí, které se společnost
ČEZ rozhodla demontovat a nahradit je podzemním kabelovým vedením. Z tohoto důvodu město
přistoupilo k rekonstrukci veřejného osvětlení v těchto ulicích. V ulicích bylo instalováno 29 nových
stožárů. Na stožárech byly osazeny svítidla typu LED. Město Skalná na uvedenou akci obdrželo
od Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, dotaci ve výši 263 529 Kč.
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Lukáš Verbovský
referent odboru správy majetku a investic
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Vánoční čas a začátek nového kalendářního roku 2022 ve školce
Ve čtvrtek 9. prosince čekal ve školce na děti nevšední zážitkový dárek v podobě hudebního
divadelního představení „Živý Betlém“ hraný Karlovarským hudebním divadlem. Tento vánoční dárek
dětem zaplatili sponzoři – Karlovarský kraj a skalenská firma ALPHA aluminium s.r.o., kterým tímto
velice děkujeme. Představení bylo interaktivní, děti v něm ztvárnily v kostýmech postavy v Betlému.
Vše bylo proloženo vánočními písněmi zpívanými profesionály.
Dalším vánočním dárkem bylo překvapení od paní starostky, která přítomným dětem darovala
perníkové chaloupky a popřála všem dětem i zaměstnancům krásné Vánoce.
Vánoční besídka nemohla opět proběhnout za účasti široké rodičovské veřejnosti, jak jsme byli dříve
zvyklí, znovu kvůli Covidu. Postupovali jsme tedy jako v loni. Každá třída si připravila vánoční vystoupení
pro veřejnost a Vánoční besídka z každé třídy byla zaznamenána na video a zpřístupněna všem rodičům
na FB stránkách MŠ. Dětem se takto provedená besídka velice líbila, protože se nemusely bát velkého
množství rodičů a vesele předvedly na videu, co se naučily.
Vánoční atmosféru mohla třída Motýlků prožít také v místním kostele, kde děti pomáhaly s výzdobou
2 vánočních stromků. Ozdoby byly předem vyrobené v MŠ.
Do nového roku 2022 přivítala osobně děti i zaměstnance paní starostka Mgr. Rita Skalová s paní
tajemnicí Mgr. Martinou Muchnovou. Milou návštěvu děti přivítaly ve svých třídách společnými
písničkami.
Díky zřizovateli MŠ dostaly děti také krásné dárky pod vánoční stromky ve svých třídách. Nejmenší
Berušky byly nejvíce potěšeny – skládacími magnetickými dopravními prostředky, kočárkem pro
panenky, vybavením do kuchyňky, stavebnicí LEGO DUPLO.
U Sluníček měly děti největší radost z různých druhů stavebnic, nadstandartních výtvarných pomůcek,
skládacího domečku, doplňky do dětské kuchyňky např. mikrovlnou troubu, žehlicí prkno aj.
Předškolní třídě Motýlků se nejvíce líbily tyto dárečky – dřevěný labyrint duha, prstoví maňásci, různé
druhy stavebnic, společenské hry, magnetická mozaika aj.
Ve čtvrtek 6. ledna 2022 se konal již tradiční Tříkrálový koncert v místním kostele. Tento zážitek byl
naplánován na ukončení adventního období. Děti si mohly prohlédnout vánočně vyzdobený kostel
i Betlém. Na trubky zahráli dětem vánoční koledy a písně učitelé ZUŠ Luby pod vedení pana ředitele
Radka Štěříka. Děkujeme za spolupráci ZUŠ Luby. Poděkování patří zároveň farnosti Skalná, která
umožnila konání této akce a darovala dětem drobné sladkosti.
Za kolektiv celé MŠ přeji všem čtenářům šťastný rok 2022 prožitý ve zdraví a rodinné pohodě.
Za mateřskou školu Bronislava Kuželková, ředitelka
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Vánoční koncert ZUŠ
Konečně se rodiče a další příbuzní dočkali. V tomto roce to vyšlo, i když s omezeními! Základní
umělecká škola Luby - Skalná uspořádala v předvánočním čase dva koncerty svých žáků. První se konal
v úterý 14. 12. 2021. Na tomto koncertě vystoupily děti především s flétničkami ve věku už od mateřské
školy, dále na trubky, klarinet, bicí a sólový zpěv. Přítomné rodiče a známí velmi potěšil na závěr tohoto
vystoupení hudební soubor se zpěvem, při kterém si děti i zatancovaly.
Druhý koncert se konal v pátek 17. 12. 2021. Opět jsme mohli slyšet krásné vánoční koledy a melodie
v podání dalších dětí hrou na klávesy, kytary a trubky. Na závěr druhého koncertu se se všemi rozloučila
krásným vánočním přáním a zpěvem Markéta Š. Všechny děti pak byly odměněny sladkou odměnou.
Děkujeme všem učitelům a dětem, že těmito vystoupeními zpříjemnili přítomným tento krásný
předvánoční čas. Škoda jen, že se tyto koncerty nemohly konat s ohledem na nepříznivou
a dlouhotrvající covidovou situaci ve větším měřítku. Přejme si, aby v příštím roce to už bylo lepší!
Do nového roku přejeme všem hlavně zdraví, štěstí, lásky, pohody a také trpělivosti!
Mgr. Růžena Štěříková (kronikářka)
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Koledy z věže kostela
Vánoce se rychle blížily. Čas se neúprosně krátil. Občané se velmi často ptali, zda budou opět z věže
znít krásné vánoční koledy. Naši tři trumpetisté nás nezklamali.
Tentokrát už v sobotu 18. prosince 2021, před poslední Adventní nedělí, večer po schodech do kostelní
věže s čelovkami na hlavě vystoupali Radek Š., Lukáš S. a Klárka Š.. Ve 20:30 hodin zazněly první tóny
vánoční koledy. A tentokrát těch koled bylo opravdu hodně! Lidé, kteří se pod kostelní věží sešli, po
každé koledě přidali i potlesk. A že lidí letos bylo! Zpočátku se báli zpívat, ale postupně se osmělili
a trumpetové trio svým zpěvem doprovázeli. Hlasy trubek zněly z kostelní věže do dáli. Na závěr
půlhodinového přednesu zazněla už tradičně koleda „Tichá noc“. Lidem se ale domů ještě nechtělo,
žádali přídavek, který byl lidem splněn.
Děkujeme našim trumpetistům za krásný zážitek a těšíme se, že v této nově založené skalenské tradici
budou i nadále pokračovat!
Mgr. Růžena Štěříková (kronikářka)

Prodej kaprů
Dne 22. prosince jsme ve spolupráci s městem Skalná
uspořádali vánoční prodej kaprů. I přes pravé prosincové
počasí, kdy se teplota vzduchu pohybovala až k 10
stupňům pod bodem mrazu, byla tato akce velmi
úspěšná. Prodáno bylo 320 kg kapra. Na odbyt šly také
grilované rybí speciality, o jejichž prodej se starala fa.
Kirch a Kirch s.r.o.. Na zahřátí v této zimě se podával
svařáček.
Dále bych chtěl poděkovat Všem kamarádům, kteří se na
této akci podíleli, aby vše fungovalo, tak jak má. Pevně
věřím, že všichni návštěvníci byli s našimi službami spokojení a v letošním roce se opět ve zdraví
sejdeme.
Mnoho úspěchů v novém roce Vám přejí „přátelé od jezírka“.
František Kirch
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Hasiči každoročně pořádají ve své zbrojnici hasičskou besídku
Pod vánočním stromečkem našli hasiči dárky nejenom od Města Skalná, Ministerstva vnitra,
Karlovarského kraje ale i dárky, které si hasiči každoročně rozdávají v tento vánoční čas mezi sebou.
Karlovarský kraj v roce 2021 podpořil dotací
z programu
„PODPORA
JEDNOTEK
SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO
KRAJE“ Jednotku sboru dobrovolných hasičů města
Skalná částkou v celkové výši 83 000,- Kč. Peníze byly
použity účelově na rozšíření řidičského oprávnění
o řidičskou skupinu „C“ jednoho člena JSDH Skalná.
Tento člen JSDH Skalná dále úspěšně prošel základním
kurzem strojníků pořádaným v roce 2021 Hasičským
záchranným sborem Karlovarského kraje a získal
oprávnění vykonávat v rámci služby u jednotky funkci
- řidič strojník. Celkové náklady na rozšíření řidičského
oprávnění byly ve výši 24 200,- Kč. Dotace
Karlovarského kraje v tomto případě byla, ve výši
15 000,- Kč. Zbylé prostředky hradilo Město Skalná.

Hasiči pořídili nové přenosné prostředky strojní služby.
Motorovou pilu STIHL MS 500i, motorovou rozbrušovací pilu
STIHL TS 500i a ponorné čerpadlo Tsurumi v celkové výši 102
519,- Kč. Dotace Karlovarského kraje byla ve výši 68 000,- Kč.
Zbylé výdaje opět pokryl rozpočet města Skalná.

Oficiálně bylo toto vybavení předáno hasičům do užívání
starostkou města Skalná Mgr. Ritou Skalovou dne 25. prosince
2021. Skalenští hasiči děkují Karlovarskému kraji, Městu Skalná
i všem, kteří se na věci každoročně podílí. Děkujeme paní
starostce Mgr. Ritě Skalové, že s námi strávila tento část a našla
si chvilku na tuto tradiční akci, která proběhla v pohodové
vánoční atmosféře.
Roman Melničuk – velitel

Hasiči hodnotili rok 2021
Skalenští hasiči mají za sebou Výroční valnou hromadu SDH
Skalná za rok 2021. Jednání se zúčastnili i místostarosta
města Skalná Ing. Radomil Gold, ředitel ÚO HZS Cheb Ing.
Plk. Jan Doubrava, velitel stanice HZS Cheb Ing. Maj. Martin
Tomášek MBA a předseda OSH ČMS Cheb pan Petr Musil.
Krajskou odbornou radu velitelů zastupoval pan Miroslav
Hedbávný z KSH VV Karlovy Vary. Během tohoto jednání
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byly schválené nové výše členských příspěvků, doplněn
výkonný výbor SDH Skalná, naplánován plán práce na rok
2022. Hasiči naplánovali i společenské akce na rok 2022.
Můžeme se letos těšit na tradiční Skalenský masopust,
dětský maškarní bál, pálení čarodějnic, kácení máje,
setkání harmonikářů a pokud situace dovolí, tak i na velké
hasičské slavnosti.
Během jednání bylo uděleno členům SDH Skalná
vyznamenání. Z rukou starosty OSH Cheb pana Petra
Musila převzali vyznamenání za dlouholetou činnost
s mládeží paní Věra Kocumová, paní Kateřina Došková
a pan Josef Mariánus. Členové JSDH Skalná ve složení
Radek Hurta, Martin Došek, Jan Salaj, Jiří Pištěk,
Daniel Kuželka, Libor Šimeček a velitel Roman
Melničuk byli vyznamenáni „Za obětavou pomoc“ při
likvidaci následků po ničivém tornádu, které postihlo
územní celek Jihomoravského kraje dne 24. 06. 2021.
Medaile předal místostarosta města Skalná Ing.
Radomil Gold a ředitel ÚO HZS Cheb Ing. Plk. Jan
Doubrava. Během jednání byl pan Jiří Pištěk a Mgr.
Jan Makovec zařazen na funkci strojník a pan Jindřich
Novotný na funkci velitel družstva. Závěrem starosta
sboru pan Josef Marianus poděkoval dlouholeté
člence Výkonného výboru ve Skalné paní Slávce
Šemrové za její obětavou práci pro hasičský sbor.
Slávka u sboru pracuje více jak 40 let a zastávala
funkci hospodáře a jednatele. Za její dlouholetou
činnost jí patří velký dík. Věříme, že Slávka bude
i nadále velice aktivním členem SDH Skalná.
Po skončení oficiální části se hasiči bavili až do ranních
hodin. K poslechu a tanci zahrála skvělá hasičská dvojka Vašek & Vašek 😊 .
Roman Melničuk – velitel

Hejtman Jihomoravského kraje udělil našim hasičům „Pamětní list“
Starostka města Skalná Mg. Rita Skalová předala
hasičům pamětní list od hejtmana Jihomoravského
kraje Mgr. Jana Grolicha. Tento pamětní list byl
udělen Jednotce sboru dobrovolných hasičů Skalná
za mimořádné pracovní nasazení a významnou
pomoc při zvládání krizové situace zapříčiněné
extrémní bouří s tornádem, které postihlo územní
celek Jihomoravského kraje dne 24. června 2021.
Děkujeme.
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SENIOŘI POZOR! Podvodní „navolávači“ útočí!
Dnešní rychlý a hektický způsob života má mnohdy za vinu to, že lidé nenavštěvují své rodiče či
prarodiče tak často, jak by oni sami chtěli. To může mít za následek pocit osamělosti a také sociální
izolaci seniorů. Toho právě následně využívají podvodníci, kteří spoléhají na seniorovo důvěřivost a
radost z jakéhokoliv kontaktu. Právě telefonát začínající větou „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ může mít
pro osamoceného seniora fatální následky. Nic netušící a překvapený dědeček nebo babička osloví
volajícího jménem svého vnuka či vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace se smyšleným často
srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek dostal do finančně svízelné situace nebo potřebuje
nezbytnou věc, na kterou nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se pro hotovost nemůže z
určitých důvodu osobně dostavit, posílá svého „kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého
příbuzného odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené informace ověřil a v té chvíli
mnohdy přichází o veškeré své finanční prostředky.
Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek?
• Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystupující jako Váš rodinný příslušník a Vy si nejste jisti,
že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno – rozhodně se nenechte odbýt
odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten nejstarší“.
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně
volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv důvodů, abyste
je předali kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a poproste svého rodinného příslušníka, aby se pro
ně stavil osobně. Cizího člověka nikdy nepouštějte do svého domu či bytu.
Policie České republiky dále přistoupila k aktivní osvětě v podobě telefonního kontaktu realizovaného
robotem. Seniorům, kteří mají pevnou linku, může doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se
Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor
či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si
tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na
telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil, vždy to
oznamte policistům na tísňovou linku 158.
nprap. Eva Valtová
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Jízdní řády - vlak
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Jízdní řády - autobus
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Město Skalná přijme zaměstnance na pozici
řidič, strojník
Místo výkonu práce: Skalná
Platové zařazení: 5. platová třída
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Termín nástupu: 02. 01. 2022 nebo dle dohody
Náplň práce:
- řidič traktoru
- obsluha, údržba strojů a zařízení
technických služeb města
- manuální práce při údržbě a opravách
majetku města
Požadavky:
- ŘP sk. B, T
- praxe v řízení vozidel
- odpovědný přístup
Výhody:
- jednosměnný provoz
- příplatek na obědy
- 5 týdnů dovolené

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Martinu Muchnovou, tel. 354 548 820, 602 128 206, e-mail:
tajemnik@skalna.cz

Inzerce

Koupím byt a garáž ve Skalné
Popř. nebytový prostor.
Rychlé jednání, děkuji za nabídky.
Tel. 777 821 665
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Nově otevřená Kavárna u hradu
Italská káva Trepallini
Cejlonské čaje Dilmah
Výborná horká čokoláda Reserva
Čerstvé zákusky a dorty, možnost i na objednání
Možnost uspořádání malých oslav a svateb
Kostelní náměstí 78 (na kopečku nad hradem)
Telefon: 777 98 98 18
Email: kavarnaskalna@seznam.cz

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. ledna 2022 • 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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