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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
konec června znamená pro děti ukončení dalšího školního roku a pro žáky 9. třídy rozloučení se
s dosavadními spolužáky a začátek další etapy života na středních školách, učilištích. Letos se mohlo
zase konat slavnostní předání vysvědčení spolu se zápisem do pamětní knihy na matrice městského
úřadu.
Přejeme všem absolventům naší základní školy hodně štěstí a úspěchů v dalším životě.
Uznání letos patří všem žákům a učitelům, ale i rodičům za zvládnutí velice náročného školního roku,
který probíhal převážně „on-line“.
Děkuji paní ředitelce Turečkové za její přístup, jakým se zhostila své nové pozice ve zcela jedinečné
době.
V posledním červnovém týdnu se konalo v mateřské školce pasování předškoláků na prvňáčky. Oproti
minulému roku, kdy se tato akce konala jen pro děti bez rodičů, bylo možné pozvat i rodiče a další
blízké děti. Dík patří všem, kteří se na její organizaci podíleli.
V červnu se konaly ve Skalné první kulturní akce. Chtěla bych poděkovat všem organizátorům
a především návštěvníkům, kteří svou účastí podpořili nastartování toho, na co jsme byli, možná až
moc, zvyklí.
Na konci června námi všemi otřásla zpráva o tornádu na jižní Moravě. Zastupitelé Města Skalná se
rozhodli, že pomůžeme obcím, postižených tornádem, finanční částkou ve výši 50.000,- Kč. Naši hasiči
několik dní pomáhali v obci Lužice u Hodonína. Velmi děkuji za jejich nasazení😊. Rovněž jsme obcím
nabídli možnost uspořádání pobytového turnusu pro děti z postižených oblastí.
Přeji nám všem, aby letošní léto bylo dobou krásných zážitků, příjemných setkání a hlavně mnoha
slunečných dnů.

starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce července
Jaroslav Amcha
Anna Kapicová
Jindřiška Sušilová
Jaroslava Seilerová
Josef Schveinert
Josef Dallos

93 let
85 let
83 let
81 let
80 let
81 let

Blahopřejeme!

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci obnovujeme od 01.07.2021 gratulace jubilantům
Matrikářka MěÚ Skalná – Jana Herrová
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Informace z MěÚ
Srovnání produkce odpadů Skalná
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že celková produkce směsného odpadu v prvních pěti
měsících loňského roku činila 111 tun, ale v letošním roce je to o krásné 4 tuny méně. Vytříděného
odpadu jsme vyprodukovali 70 tun.
Velice děkujeme za třídění odpadu, které pomáhá životnímu prostředí, a tím i k údržbě čistého města.

~3~

Závěr školního roku v mateřské škole
V rámci spolupráce se ZUŠ Luby nás navštívila paní učitelka, která provedla děti všech tříd ukázkovou
hodinou hudebně pohybové výuky. Tato spolupráce bude od září prohloubena o nepovinné výukové
hudební hodiny pro nadané děti. Zájemci z řad rodičů již nyní projevují svůj zájem. Krátká videa práce
učitelky ZUŠ s dětmi při ukázkových hodinách ve všech třídách je možné vidět na FB stránkách MŠ
Skalná.
V horkých letních dnech nás velice potěšila nabídka manželů Pišojových na osvěžení točenou zmrzlinou
pro všechny děti zdarma. Za tento krásný dar děkuji jménem všech dětí touto cestou manželům
Pišojovým😊. Zároveň děkuji také paní Myroniuk, která umožnila dětem vychutnat si darovanou
zmrzlinu ve stínu své pergoly a poskytla všem dětem drobné občerstvení.
Ve středu 23. června odpoledne proběhlo Slavnostní pasování na školáky v zahradě MŠ. Akce se
účastnili rodiče i prarodiče budoucích prvňáčků, hosté – budoucí paní učitelka 1. tř. ZŠ, paní starostka
a tajemnice našeho města a několik žáků 9. tř. ZŠ, kteří pomáhali s pasováním. Na programu této akce
bylo krátké vystoupení budoucích školáčků, předání památečních ročenek a šerpování jednotlivých
dětí na školáky. Naše ochotné paní kuchařky připravily také na tuto akci ochutnávky zdravých
pomazánek, které dětem ve školce chutnaly během celého školního roku (špenátová, z rybího filé
a z červené čočky), ale tentokrát je udělaly na ochutnání rodičům a hostům. Pro mlsné jazýčky dětí paní
kuchařky vyrobily vitaminové menu za odměnu - banánové nanuky v čokoládě a vaflovou mističku
plnou různého ovoce. Počasí v tento den bylo k radosti všech účastníků přímo ukázkové.
Tento školní rok byl kvůli Corona virovým opatřením jeden z nejnáročnějších pro děti i zaměstnance
MŠ, proto na ukončení děti všech tříd dostaly ještě zmrzlinové poháry ve vaflových mističkách od
našich paních kuchařek v horkých červnových dnech.
V úterý 29. června proběhla závěrečná rozlučka se sportovními lektory ve sportovní hale. Projekt
„Školka v pohybu“ byl tímto pro uplynulý školní rok slavnostně zakončen. Po celý školní rok se projektu
účastnily děti třídy Sluníček a Motýlků. Sportovní aktivity probíhaly na fotbalovém i školním hřišti,
za nepřízně počasí také ve sportovní hale. Sportovními lektory byla předávána dětem úměrně jejich
věku po celý školní rok radost z pohybu, sportovních soutěží, získaly povědomí o dodržování pravidel
při kolektivním sportování a celkově si děti lektory velice oblíbily😊 Od lektorů byly na této akci dětem
předány hodnotné dárky za odměnu na památku (sportovní trička, medaile, diplomy a drobné
občerstvení).
Poslední školní den tohoto náročného školního roku jsme zakončili slavnostním společným posezením
se zmrzlinovým pohárem v místních restauracích. Třída Berušek byla v restauraci Pod komínem, třída
Sluníček a Motýlků na hradě Vildštejn. Tento zážitek byl dětem umožněn opět zdarma, byl hrazen
sponzorem školky místní firmou LUKAS. Tímto děkujeme za sponzorský dar.
Zaměstnanci mateřské školy přejí všem čtenářům krásné léto plné pohody, radosti a odpočinku.
Za MŠ Bronislava Kuželková, ředitelka
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Činnost sboru dobrovolných hasičů v červnu
V sobotu 19. června oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Lubech 150. let výročí. Naši mladí hasiči se na
tuto slávu vypravili dvěma hasičskými vozy
– Žebřík IFA (Automobilový žebřík AŽ 30)
a cisterna “Trambus” (CAS 25 Škoda 706
RTHP). Pro děti byla připravena diskotéka,
soutěže, skákací hrady a pro všechny
bohaté občerstvení, stánky s tvořením.
Proběhla i spanilá jízda všech hasičských
vozů po městě. Odpoledne pokračoval
bohatý doprovodný hudební program až
do večerních hodin. Rádi jsme podpořili
naše hasičské kamarády z Lubů.
Poslední červnovou sobotu se zástupci
Skalenských hasičů vypravili na další oslavy 150. let výročí Sboru dobrovolných hasičů, tentokrát
v Teplé. Letošní rok však oslavili už 151. výročí, jelikož oslavy byly odloženy z loňského roku. Oslavy
zahájil slavnostní průvod přes město, který došel až na náměstí, kde pokračoval další program. Průvodu
se zúčastnili naše nejstarší vozidla, opět Trambus a IFA. Po slavnostním projevu proběhlo stužkování
praporů, ocenění dvou nejstarších členů za dlouholetou práci u sboru. V hasičárně byla umístěna
výstavka hasičských fotografií od místního sběratele. Bohatý doprovodný program byl i po celý zbytek
dne. Rádi jsme zavítali za našimi hasičskými kamarády do Teplé.
Činnost kroužku mladých hasičů byla po více než roční pauze v měsíci červnu opět obnovena. Zvládli
jsme několik opakovacích tréninků a výlet na oslavu do Lubů. V září se těšíme na nové členy, které rádi
přivítáme u nás v klubovně! O termínu a čase schůzek budeme včas informovat.
Přejeme všem krásné léto a spoustu zážitků!
za SDH Skalná – Kateřina Došková
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Skalenští hasiči byli nasazeni na jižní Moravě při likvidaci následků
ničivého tornáda.
Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě prošla ve čtvrtek 24. června 2021
okolo 19.20 hodin večer extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Podle předběžného hodnocení
Českého hydrometeorologického ústavu se jednalo o silné tornádo doprovázené savými víry, které
dosáhlo síly F4 na Fujitově stupnici (druhé nejsilnější možné tornádo). Prošlo úsekem dlouhým 26
kilometrů a širokým (s odchylkami) zhruba půl kilometru. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí, nejvíce
postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části Hodonína Bažantnice
a Pánov.

V dotčených obcích bylo poničeno asi 1 200 staveb včetně veřejných, zemědělských a průmyslových
budov, dále velký počet stromů a vozidel. Silně zasažena byla infrastruktura včetně druhého
železničního koridoru. Škody na soukromém i veřejném majetku byly podle předběžných odhadů
vyčísleny na 15 miliard korun. Ke zbourání bylo určeno celkem více než 180 domů. Podle
organizace Člověk v tísni bylo silně poškozeno dokonce 1600 domů. V průběhu večera a následujícího
dne bylo ošetřeno několik set zraněných osob, celkem zemřelo sedm osob. V evropském měřítku se
jednalo o tornádo s největším počtem obětí od roku 2001 a zároveň do té doby nejsilnější
a nejsmrtelnější meteorologickou událost v Evropě roku 2021. Se změřenou intenzitou F4 se také
bezpochybně jedná o historicky nejsilnější evidované tornádo na českém území – jediný doklad
o podobně ničivém tornádu je z Kosmovy kroniky české pro území Prahy a den 30. července 1119.
V osudný den informovala všechna veřejná
media o katastrofě, která se právě udála na jižní
Moravě. Reakce veřejnosti byla okamžitá a vlna
solidarity předčila všechna očekávání. Na účtech,
které byly zřízeny pro likvidaci následků škod,
způsobených tornádem, se začaly zobrazovat
milionové sumy, které v součtu překročily jednu
miliardu korun. Do oblasti jižní Moravy bylo
posláno velké množství humanitární pomoci
a materiálu. Dobrovolníci se hlásili ze všech koutů
naší vlasti.
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Během několika málo hodin byla
organizovaná pomoc pro toto
území. Tuto pomoc koordinoval
Hasičský záchranný sbor České
republiky. Hasičský záchranný sbor
Karlovarského
kraje
nezůstal
pozadu a hned druhý den po
katastrofě vyslal do oblasti v rámci
odřadu číslo jedna 42 hasičů z HZS
Karlovarského kraje a jednotek
sboru dobrovolných hasičů z města
Chodov a Ostrov. V tomto odřadu
bylo nasazeno také 15 kusů
hasičské techniky. Tato skupina
pracovala od 25.6. – 28.6.
v poničené obci Lužice u Hodonína. Dne 29.6. je vystřídal odřad číslo dva HZS Karlovarského kraje, který
čítal na 20 hasičů, zde se jednalo o hasiče HZS Karlovarského kraje a hasiče z dobrovolných jednotek
z města Kraslice a Skalná. Tato druhá skupina pokračovala a plnila úkoly dle požadavku krizového štábu
na místě katastrofy do doby dalšího střídání. Odřadem číslo tři, který do oblasti dorazil v pátek 2.7.,
kde kromě profesionálních hasičů byli nasazeni dobrovolní hasiči města Teplá a obce Potůčky. Tato
skupina pracovala v místě až do neděle 4.7., kdy byla činnost našich hasičů ukončena na povel
krizového štábu velitele zásahu v místě
katastrofy. Celkem v rámci Karlovarského kraje
se v obci Lužice u Hodonína prostřídalo 83
hasičů
z
profesionálních
stanic
a z dobrovolných jednotek s celkem 27 kusy
zásahové techniky. Společně s nimi na místě
působily dvě členky týmu psychologické
intervence. Hasiči byli denně 10 až 14 hodin
nasazeni na plnění úkolů dle požadavků štábu
velitele zásahu. Stále platí, že pokud kolegové
z Jihomoravského kraje opět požádají
o pomoc, jsme připraveni ihned znovu zamířit
na Moravu.
Skalenští hasiči vyjížděli ze své stanice v úterý 29.6.2021 ve 2:30 hodin ráno značně unaveni, neboť
toho tuto noc moc nenaspali. Ještě kolem půlnoci jsme řešili ve spolupráci s Policií ČR událost ve
Františkových Lázní, kde došlo k propadu silnice. Přesto všichni byli ráno včas na svém místě a v čase
2:30 hodin jsme započali svoji cestu ku pomoci jižní
Moravě. Naším prvním cílem byla stanice Hasičského
záchranného sboru v Karlových Varech, kde jsme se
připojili ke koloně hasičských vozidel odřadu č.2
a vyrazili na další cestu. Hasičská kolona se skládala
z velitelského vozu vpředu, za velitelem jela naše
cisterna, za námi cisterna hasičů z Kraslic a za nimi dva
nákladní automobily s kontejnery Hasičského
záchranného sboru Sokolov a Karlovy Vary. Kolonu
uzavírala dodávka profesionálních hasičů, kteří jeli
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vystřídat své kolegy z odřadu č.1. Českou
republiku jsme díky rozsvíceným modrým
majákům projeli vcelku rychle. Už od Břeclavi
na nás čekalo několik policejních zátaras. Zde
policisté regulovali pohyb osob a vozidel
v zasažené oblasti. Policisté hasičskou kolonu
pustili bez zastavení dál. Přibližně kolem
jedenácté hodiny dopoledne jsme zastavili
před sportovní halou v obci Lužice. Zde jsme
ještě neviděli, co dokázalo tornádo napáchat.
Kolem nás byly rodinné domy, sportovní hala,
fotbalové hřiště bez jakýkoliv známek, že se
tu událo něco, co se vymyká normálu.
Následoval povinný briefing velitelů, bylo nám ukázáno naše ubytování a následovalo seznámení se
s okolím a situací na místě. Lehká
vojenská lehátka, spacáky a místnost pro
cca 20 hasičů. Teplá voda po celý den, ve
vstupní hale velké množství nápojů i jídla
volně k dispozici pro všechny hasiče. Za
nás, luxusní ubytování a zázemí pro další
činnost na místě. Kolem 13. hodiny jsme
byli seznámeni s místem krizového štábu
v nedaleké, cca 500 metrů vzdálené,
sokolovně. Sokolovna v Lužicích sloužila
jako místo pro krizový štáb, evidenci
dobrovolníků,
jídelna,
evakuační
středisko, prostě ke všemu, co Lužice
právě potřebovali. Zde členové krizového
štábu rozdávali všem přítomným složkám úkoly pro každý den s ohledem na techniku a vybavení.
V útrobách lužické sokolovny nám byly přiděleny první úkoly pro první den. Ihned jsme se dali do práce.
Naším úkolem bylo čištění ulice Velkomoravská od trosek popadaných střech, zděných štítů,
elektrického vedení a všeho, co tornádo do místa přineslo. Naskytl se nám opravdový obraz zkázy,
který si nikdo nedokáže snad ani představit. Jen pamětníci světových válek, kteří pamatují nálety a
bombardování, něco podobného zažili. Tak
nějak vypadala tato část obce v Lužice.
Poničené domy beze střech, štítů, oken.
Vraky aut pomlácených a rozházených po
okolí. Kolny, skleníky a hospodářská stavení
již neexistovala. Všude kolem byla přítomná
skelná vata, která byla po okolí rozfoukaná
z trosek izolace továrních plášťů výrobních
hal. Infrastruktura úplně poničená.
Nefunguje, a ještě několik týdnů nebude
fungovat elektřina, plyn, neteče voda.
Domácí zvířectvo zmizelo.
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Pustili jsme se s velkou vervou a namotivováni pohledem na tuto zkázu do práce a započali s úklidem
obce po řádění ničivého tornáda. Velkým pomocníkem nám byl malý nakladač „bobík“, který patřil
karlovarským hasičům. S jeho pomocí započal úklid sutí, střepů, polámaných stromů a všeho co se na
ulici Velkomoravská válelo. Začali jsme postupně nakládat přistavené kontejnery, které byly okamžitě
vyváženy na skládky. Odpad se na místě netřídí, není čas ani prostor. Hlavním úkolem je vyčistit ulice
a okolí rodinných domů pro snadný přístup techniky, materiálu a řemeslníků pro jejich obnovu. Bohužel
u některých budov, které byly označeny
křížkem a po té velkým písmenem D na
fasádě, uklízíme jenom kvůli tomu, aby se
k nim dostala těžká technika a domy byly
zbourány. V ulici Velkomoravská bylo
takových domů na dvě desítky. Tuto činnost
jsme opakovali každý den, po celou dobu
naší mise na místě. Pracovní doba od 7:00 –
19:00 hodin. Kromě úklidu naši hasiči
pomáhali i při transportu a přípravě
materiálu pro opravu střech. V jednom
případě jsme opravovali elektrocentrálu,
která dodávala elektrický proud jednomu
z poničených domů. Práce to byla těžká
v úmorných vedrech kolem 35°C. Naštěstí v místě katastrofy byl dostatek dobrovolníků, kteří nám
v těchto horkých dnech dodávali nejrůznější proviant i nápoje. Od iontových nápojů, limonád, birellů,
vod, po koláče, buchty, bagety, nechyběla ani zmrzlina nebo meloun. Až bylo divné, jaké zázemí
dobrovolníci a lidé, kteří dodávali do místa humanitární pomoc, vytvořili pro složky, které v místě
pracovali. V Lužici byla solidarita všech místních obyvatel. Kdo mohl, pomáhal sousedům nebo
připravoval třeba teplé občerstvení. To bylo po celý den a vydávalo se v sokolovně nebo ve školní
jídelně, výběr byl ze tří jídel včetně polévky a všem nám moc chutnalo.
Co poničený domek, to několik osudů lidí, žijících v něm. Někdy se jednalo bohužel o velké tragédie,
které tornádo přineslo místním obyvatelům i firmám. Naštěstí jsme sledovali i osudy s dobrým koncem.
Možná jen tou naší malou přítomností na místě jsme místním dodávali sílu, aby své domovy obnovili.
I když jsme byli pouze kapkou vody v moři. Jejich myšlenka, že na to nejsou sami, je držela stále nad
vodou.
Za krátkou dobu našeho působení v obci
Lužice dokázali hasiči, dobrovolníci,
záchranáři, policisté, vojáci, řemeslníci,
členové krizového štábu a hlavně místní
obyvatelé odvést tolik práce, že se obec
Lužice začala vracet zpět do života.
K normálu je to ovšem stále hrozně
daleko. Během čtyř dnů byla obec Lužice
uklizena od trosek. Na rodinných domech
se začalo intenzivně pracovat. Pálené a
betonové tašky měnily modré plachty
provizorních střech za plnohodnotné střechy rodinných domů. Bylo odstraněno poškozené elektrické
vedení včetně veřejného osvětlení. Betonové sloupy byly rozřezány a odvezeny na skládku. Na jejich
místo byly postaveny provizorní dřevěné sloupy a natažen kabel, aby energetici po opravě vysokého
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napětí mezi obcemi Lužice a Mikulčice mohli do domů pustit elektrický proud. Z obce zmizely
autovraky. Po záchranných a likvidačních pracích započala obnova obce.
V rámci jednání krizového
štábu obce jsme se sešli
i s několika zastupiteli obce
Lužice. Panu starostovi jsme
předali pozdravy od občanů
Města Skalná. Na dálku jsme
byli nepřetržitě ve spojení
s naší
paní
starostkou
Mgr. Ritou Skalovou.
Paní
starostka
Skalová
panu
starostovi Lužice předala návrh
vedení města Skalná na další
formu pomoci. Tato pomoc
byla aktuálně cílena na rodiny
s dětmi poškozených rodinných domů. Panu starostovi Město Skalná nabídlo uspořádání pobytových
táborů pro děti. Ve spolupráci se základní školou bychom připravili a zorganizovali ubytování
ve sportovní hale, dopravu a občerstvení ve školní jídelně. Celkem bylo nabídnuto uspořádání pobytů
až pro 40 dětí z oblasti zasažené tornádem. Tyto děti by byly u nás v bezpečí a rodiče by se v klidu mohli
postarat v místě o obnovu svého bydlení. V další fázi pomoci je město připraveno na srpnovém
zastupitelstvu schválit finanční pomoc postiženým obcím na jižní Moravě. V jaké výši tato suma bude
je předmětem tohoto jednání zastupitelstva. I o této pomoci starostka Skalné informovala.
Děkuji všem zúčastněným za jejich nasazení v místě katastrofy. Za odvedenou práci i jejich rychlé
rozhodnutí Moravě pomoci. Členové našeho týmu ve složení Roman Melničuk, Jiří Pištěk, Radek Hurta,
Jan Salaj, Martin Došek a Daniel Kuželka na tuto akci čerpali svou řádnou dovolenou a v místě přidělené
úkoly splnili. Mimo náš tým v Lužici pomáhali i pánové Jan Valečka a Ondra Šmat, kteří hájili barvy
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a člen naší jednotky sboru dobrovolných hasičů
Skalná pan Libor Šimeček, který se připojil ke skupině hasičů z Teplé, kteří naši partu střídali.
Závěrem tohoto článku, který byl napsán v době, kdy jsme byli plni emotivních dojmů z toho, co jsme
na místě viděli, bych rád poděkoval všem skalenským občanům, kteří jakoukoli formou ať materiálně,
finančně nebo osobní pomocí dokázali
obyvatelům postiženým touto katastrofou
pomoci. Sami jsme měli tu čest být u toho,
když jeden člen našeho týmu předával
finanční dar za svoji rodinu jedné mamince
v Lužicích a to samoživitelce s dvěma
dětmi, která přišla o dům a veškeré
vybavení. Při předání tohoto daru přišlo i na
slzičky.
Roman Melničuk – velitel
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Policie ČR
Období léta je většinou populace oblíbeným obdobím. A to vzhledem k nastávajícímu slunečnému a
teplému počasí, dovoleným a dětmi celoročně očekávaným prázdninám. Tento popis zní takřka
idylicky, nicméně i toto příjemné období s sebou nese určitá rizika, která jsou mnohdy spojena právě
s trávením volného času a kterých je zapotřebí se vyvarovat.
Rizikové mohou být zejména sportovní aktivity pojící se s tímto ročním obdobím. Lidé vyjíždějí na
kolech prozkoumávat krásy naší země, čeřit vody našich rybníků, koupališť, řek nebo jen probádat
různá zákoutí „po svých“. Ať už se jedná o jakoukoli aktivitu, je žádoucí myslet na vhodný oděv, který
by měl zejména v případě sportování v rámci silničního provozu obsahovat i reflexní prvky. S tím se
v případě cyklistů pojí i využívání cyklistické helmy, která je stěžejní a hraje velkou roli v případě, kdy
k úrazu dojde. A to i přesto, že je její nošení povinné jen do osmnácti let věku. Důležité je i její upevnění.
Helma by vždy měla být zapnutá tak, aby v případě nehody nedošlo jen tak k její ztrátě.
Co se týče aktivit u vody, mělo by se zvýšené opatrnosti dbát především při koupání se v neznámých
vodách, jakými jsou například rybníky, řeky, nádrže, lomy a podobně. Tyto jsou nebezpečné právě pro
neznámost vodní hladiny a toho, co na nás čeká pod ní. Vyvarovat bychom se proto měli skákaní do
vody nebo plavání příliš daleko od břehu. Stejně tak je velmi důležité zajistit si při aktivitách u vody
vhodné a dostatečné množství ochranných a záchranných prostředků jakými jsou v případě plavby na
kánoi či raftu například záchranné vesty apod. Při těchto aktivitách bude možné potkávat se na
tuzemských vodních plochách a v jejich okolí po celé léto s policisty - a to v rámci kampaně „Bezpečně
u vody 2021“. Toto je součinnostní akce policistů pořádkové služby, policejních preventistů a zástupců
Státní plavební správy, kteří společně cílí na bezpečí osob pohybujících se na vodě i v jejím nejbližším
okolí. Věnovat se budou plavcům, návštěvníkům pláží, ale i vůdcům plavidel. Upozorňovat budou na
zásady zajištění majetku při pobytu u vody, ale také budou kontrolovat zákaz požívání alkoholu
v souvislosti s řízením plavidel.
V případě, že děti zůstávají samotné doma, měly by se poučit o tom, jak se mají správně chovat
bezpečně nejen doma, ale i v parku či na ulici, neboť nebezpečí úrazu hrozí na každém rohu. Dále by
měly také vědět, že nikomu nesmí otevírat dveře a stejně tak, že nemají komunikovat s cizími lidmi. V
případě, že dítě odchází z domova, mělo by rodičům nechat minimálně písemný vzkaz s informací, kam
jde, jak dlouho se zdrží a případně by mělo přiložit i telefonický kontakt na někoho s kým bude trávit
čas. Klíče od bytu by děti měly nosit skrytě, odděleně od jiných osobních věcí.
Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí policisté Karlovarského kraje.
prap. Mgr. Lucie Machalová
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Vildštejnské slavnosti ve Skalné
20. výročí znovuotevření hradu Vildštejn
Na vědomost se dává, že dne 25.7.2021, v neděli, bude náš hrad Vildštejn praskat ve švech, tančit
v rytmech zpěvačky Anety Langerové, Petra Hodka a Channka, vonět pochoutkami regionálních
produktů a skvělého masa, které vždy s láskou grilují, udí, opékají či vaří naši páni mistři “hradní řezník
a kuchař” z Vildštejnu.
Na tento den jsme přemluvili Bílou paní, aby zůstala viditelná i přes den a založila si „hradní školku“.
Souhlasila a přišla s nápadem pestrého programu pro děti. Prozradím, že to, co chystá, je snem
každého rodiče. Zatímco vaše děti budou soutěžit, sledovat divadelní představení, kochat se na dětské
prohlídce hradu nebo se učit rytmu bubnování, vy se můžete bez obav oddat obsluze u baru, grilu či
v hradní hodovně a zaposlouchat se do tónů našeho hudebního programu. Stánky se suvenýry,
dobrotami a řemesly v areálu hradu doplní dobovou atmosféru a potěší každého z vás.
Přijďte se svou rodinou zažít zábavný den v malebném rodinném prostředí hradu Vildštejn, který
právě tento rok slaví 20. výročí znovuotevření. Sfoukněte svíčky na dortu s námi.
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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
7. 8. 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. července 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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