Skalenský zpravodaj
Září 2020
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
zase je tu začátek školního roku, prázdniny utekly jako voda a dětem začaly nové povinnosti.
Po mnoha letech se otevřely dvě první třídy a z toho máme všichni velikou radost. Při této příležitosti
ještě jednou přeji našim prvňáčkům a to nejen jim, ale i všem dětem které po dlouhé pauze opět
zaplnily třídy, aby vykročily do nového školního roku tou správnou nohou. Rodičům a učitelům
trpělivost a pohodu.
Naplánované akce pro letošní rok, jejichž výčet je obsáhlý, jsou ukončeny nebo stále ještě probíhají.
Jedná se například o pokračující přípravu průtahu Starým Rybníkem, rekonstrukci rozvodů elektřiny
společných prostor v č.p. 391 v ulici Za Školou, dokončeny jsou prodeje nových stavebních parcel na
Novém světě, rekonstrukce veřejného osvětlení v části ulice Sportovní, Krátká, Česká, výměna
kanalizačního a vodovodního řadu, včetně nového silničního povrchu, v části ulice Lipová, rekonstrukce
počítačové třídy a dílen v budově základní školy atd.
Kultura. V této oblasti máme největší resty, protože většina kulturních a společenských akcí byla
z důvodu koronaviru zrušena. Pevně věřím, že v příštím roce se situace uklidní a všechny naplánované
akce proběhnou bez problémů.
Závěrem přeji všem pevné zdraví a optimismus.
Starostka města - Mgr. Rita Skalová

Informace
Vážení spoluobčané,
nájemce bytů ve vlastnictví města upozorňuji, že nastoupila nová pracovnice na oblast bytového
hospodářství města a protože se jedná pouze o částečný pracovní úvazek je nutné dodržovat
na vyřešení případných závad úřední dny následovně:
pondělí – 7,00 hod. – 11,00 hod. polední pauza 13,00 hod. – 17,00 hod.
středa - 7,00 hod. – 11,00 hod. polední pauza 13,00 hod. – 17,00 hod.
K dispozici na případné vhození závady zůstává schránka u kanceláře bytového hospodářství
a telefonní spojení.
Dále si Vás opět dovoluji upozornit na vypínání elektrického proudu, které proběhne v některých
částech města již tento měsíc. Opět uvádíme, že termíny lze zjistit na stránkách společnosti ČEZ
Distribuce, odstávky, uvedení města, případně ulice, poštovní směrovací číslo.
Ještě jedno upozornění. Ministerstvo zdravotnictví opětovně oznámilo změnu v nošení roušek ve
vnitřních prostorách. Od 1 září 2020 jsou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb,
ve veřejné dopravě, na úřadech. Z uvedeného důvodu na tuto skutečnost nezapomínejte!!!
Tajemnice města – Ing. Marie Hrnčálová
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Společenská kronika
Jubilanti měsíce září
Edith Böhmová

91 let

František Cízler

93 let

Marie Hartlová

85 let

Bohuslava Břízová

84 let

Hildegard Heinrichová

84 let
Blahopřejeme!!!
Matrikářka města Skalná – Jana Herrová

11. ročník Setkání harmonikářů ze Skalné a okolí
V sobotu 22. srpna byl ten velký den. SDH Skalná pořádal velké setkání harmonikářů. Začali jsme
druhou desítku. Auta v nové hasičárně byla vyklizená, postavené podium, seřazené stoly a lavice,
navařený hasičský guláš, grilovaly se klobásy, připravené byly pípy, vařila se káva a podávaly se i koláče,
které napekly hasičské ženy.
Ve 14 hodin se na podiu připravilo 9 harmonikářů.
Již tradičně v úvodu zazněla hasičská píseň „Co jste
hasiči“ a poslal se pozdrav i k nebeské muzické bráně
zakládajícímu členu Rudovi Jíškovi.
A pak už se jen hrálo, zpívalo, pilo, jedlo i tančilo.
Hasičský „sál“ se téměř zaplnil. Harmonikáři se střídali,
předváděli i společnou hru. Letos se sešly tři
jedenáctky - 11. výročí setkání, 11 harmonikářů a
točilo se 11˚ pivo. Lidé se velmi příjemně bavili. Ještě
v devět hodin večer se některým domů vůbec
nechtělo.
I pro děti byla připravená zábava. Protože nám těsně
před začátkem pořádně sprchlo, postavili hasiči velký,
nafukovací, skákací hrad až v 15 hodin. To ale vůbec
nevadilo. Děti ho využily až do večerních hodin.
Na tuto akci přijelo opět hodně lidí z okolí. Někteří se
divili, že už máme 11. výročí a moc se jim zde líbilo. Už
se těší na příští rok! Určitě nezapomenou!
Děkuji všem, hasičům, jejich polovičkám i kamarádům, kteří se podíleli na přípravě této akce a pak
zajišťovali i výborný chod celé akce i zábavu.
Za SDH Skalná - Růžena Štěříková
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Začátek školního roku v mateřské škole
Začátek školního roku 2020/2021 je stále poznamenán COVIDEM – 19, situace je složitá,
náročná na provádění preventivních
opatření a vyžaduje spolupráci, důvěru a
trpělivost nás všech. Věříme, že to společně
zvládneme.
Na začátku jsme se tedy zaměřili ve všech
třídách na co nejlepší adaptaci dětí na nové
prostředí a pravidla ve školce. Počasí nám
zatím velmi přeje, proto využíváme s dětmi
maximálního pobytu venku na zahradě i
v okolí našeho města.
V úterý 8. září nás navštívilo chebské
profesionální divadlo a zahrálo nám: ,,Pohádku s překvapením“. Všechny děti (i nejmenší) se
velice pobavily, divadelní představení sklidilo veliký úspěch.
Za mateřskou školu - Bronislava Kuželková
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Zahrádkáři
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Vítání občánků města Skalná se letos konat nebude
Vážení rodiče, vzhledem k vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, která
s účinností od 01. 09. 2020 stanoví nošení roušek na úřadech a dále k vysokým počtům nakažených
osob, se v letošním roce vítání dětí nebude konat. Jde nám především o zdraví. Doufáme, že se příští
rok situace změní a my budeme moci přivítat všechny narozené děti.
Matrikářka - Jana Herrová

Rekonstrukce VO ulice Česká, Sportovní, Krátká
V průběhu prvního pololetí letošního roku došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Sportovní,
Česká, Krátká. 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 31 nových stožárů, z toho 3 byly osazeny dvouvýložníky. Na
stožárech byly osazeny svítidla typu LED. Město Skalná na uvedenou
akci obdrželo od Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje,
dotaci ve výši 277 337 Kč.
Za MěÚ Skalná – Mgr. Martina Ernest
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Obytná zóna
Vážení spoluobčané, jelikož se v nedávné době objevily problémy s dopravou v obytných zónách – ve
Skalné např. ulice Vilová, Panská louka nebo nové parcely na Novém světě, dovolujeme si připomenout
podmínky, které v těchto zónách platí, a to jak pro řidiče, tak pro chodce.
Pravidla silničního provozu popisují obytnou zónu jako zastavěnou oblast, jejíž začátek je označen
dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“.
V obytné zóně mohou chodci využívat celou šířku komunikace, ale zároveň musí umožnit vozidlům
jízdu, zatímco řidiči jsou povinni chovat se ohleduplně, chodce neohrozit a nepřekročit povolenou
maximální rychlost. V obytné zóně si také mohou hrát na komunikaci děti.
Jakou rychlostí mohu v obytné zóně jet?
V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. K výše uvedeným podmínkám však nejlépe
vyhovuje rychlost jízdy odpovídající rychlosti chůze.
Jak je to s předností?
Při vyjíždění z obytné zóny musí dát řidič přednost v jízdě i tam, kde není umístěna dopravní značka
„Dej přednost v jízdě“. Bohužel, někteří řidiči se často mylně domnívají, že i při výjezdu z obytné zóny
mají přednost zprava.
Značka „Konec obytné zóny“ nicméně povinnost dát přednost ukládá sama o sobě. Obytná zóna je
totiž postavena na úroveň například polní nebo lesní cesty.
Jaké povinnosti mají v obytné zóně chodci?
Ačkoliv má řidič povinnost neohrozit chodce, samotný pohyb zde stojí na vzájemné ohleduplnosti mezi
chodci a řidiči. Vozidlům tedy musí chodci v obytné zóně umožnit jízdu, což platí i pro hrající si děti.
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Odvoz objemného domovního odpadu
Ve Skalné, Starém
Rybníku a Vonšově 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 odvoz popelnic s TDO, kde bude odpad odvážen firmou Marius
Pedersen s.r.o. a pracovníky technických služeb města a to následovně:

v pondělí 05. října 2020 Skalná
v úterý 06. října 2020 Starý Rybník a Vonšov
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 / a nebezpečný odpad jako jsou autobaterie, léky, oleje, kyseliny, barvy
apod. Tento nebezpečný odpad můžete odnést do sběrného kontejneru, který bude přistaven v

sobotu 03. října 2020:
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 z nás má zájem o to, aby naše město,
spádové obce a jejich okolí bylo nejen hezké, ale i čisté, bez černých skládek a aby se nám všem v takto
pěkném prostředí dobře žilo. 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 technické služby města, bude shrabaný materiál odvezen bezúplatně. Máte-li
pochybnosti či problém s likvidací jakéhokoli druhu odpadu během celého roku, obraťte se na Městský
úřad Skalná. Jako každý půlrok bude sběr elektro zařízení zajišťovat SDH Skalná. V případě, že
potřebujete pomoc při jeho vynesení, můžete kontaktovat velitele SDH Skalná pana Melničuka na
mobilním telefonu 777 597 803.
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Velký pomocník pro naše město
Špatný technický stav stávajícího nosiče kontejnerů za traktor i samotných kontejnerů už dlouho volal
po obnově. Více jak 30 let starý stroj neodpovídal požadavkům pro splnění STK a oprava stávajícího
zařízení by byla velice nákladná a nerentabilní. Z tohoto důvodu Město Skalná počátkem měsíce září
2020 zakoupilo nový nosič kontejneru WTC Portýr 7 od firmy Newia Staňkov. Objemově se jedná o
stejnou třídu jako byl starý nosič kontejnerů. Součástí dodávky byly také čtyři nové kontejnery, a to o
objemech 4,7 m3 (suťový – 1ks), 9,7 m3 (standart – 2ks) a 19 m3 (velkoobjemový – 1ks). Nový nosič
kontejneru je vybaven: Teleskopickým hákovým mechanismem, hydraulickým zajišťováním kontejnerů
k nosiči, výškově stavitelná oje, mechanická podpěra oje, automatický zátěžový regulátor,
dvouhadicové brzdy, automatická parkovací brzda a tříokruhový hydraulický systém. Stroj je plně
ovládán obsluhou z kabiny traktoru.
Vedoucí technických služeb – Roman Melničuk
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Pítka ve Skalné
Na území města Skalná se k dnešnímu dni nacházejí dvě bezpečná a funkční litinová pítka. Obě pítka
slouží občanům i turistům k osvěžení hlavně v horkých letních dnech. Voda z nich je z vodovodního
řádu a je pitná. V rámci akce revitalizace podhradí v roce 2014 bylo pítko s poetickým názvem Fatina
naistalována na náměstíčku v ulici Pod Hradem u domu č. p. 91. Toto pítko je po celou dobu sezóny
v provozu. Jeho provoz byl vždy přerušen pouze v době zimních měsíců a v letošním roce do června na
základě koronavirových opatřeních vydaných hygienickou stanicí.

Mnohem pohnutější historii má pítko nainstalované cca před 20 lety na Kostelním náměstí v prostoru
parčíku vedle bývalé provozovny cukrárny Slunečnice. Toto pítko původně vyrobeno z nerezových
plechů bylo několikrát poničeno místními vandaly a v roce 2019 bylo díky těmto partám natolik
poničeno, že už oprava nebyla možná. Z tohoto důvodu se město Skalná rozhodlo na počátku letošního
roku pítko v místě obnovit. Obnova tohoto vodního prvku proběhla v měsíci červenci a pítko dostalo
podobu hasičského litinového hydrantu. Náklady na obnovu pítka dosáhly 20 000,- Kč.
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Brána ze staré obuvi do města nepatří
Město Skalná navštěvuje stále více turistů a my jsme rádi že se jim u nás líbí. Věřte, že i vedení města
má od samotných turistů zpětnou vazbu, že svou dovolenou nebo prodloužený víkend strávený ve
Skalné si užili, že se jim u nás líbilo a že se k nám budou v budoucnu rádi vracet. Společně se snažíme,
aby naše město bylo čisté a všichni jsme se vněm cítili dobře. Většina nás tuto věc vnímáme jako
samozřejmost. Přesto se tu a tam setkáváme s projevy vandalizmu, kdy nám dokáží někteří
spoluobčané tento pohled na věc a čisté město kazit. Máme na mysli například poházené odpadky po
městě, nepořádek kolem kontejnerových míst, znečištění autobusových zastávek nebo třeba
poškození městského mobiliáře jako jsou lavičky, odpadkové koše, dopravní značení, pítka … .
Pokud to jenom jde, tak naše technické služby věc řeší okamžitě. Opravují a uklízí. Jsou ale i případy,
kdy se jedná o problém, který musíme řešit se specializovanou firmou za pomoci techniky, kterou naše
technické služby nemají. Tuto techniku si musíme najmout, a to vše stojí nemalé finanční prostředky.
Tak se stalo například v ulici Česká, kde nejspíš z rozmaru nám vandal nebo vandalové vytvořili bránu
do města ze staré obuvi. Obuv naházeli na elektrické vedení, které je pod proudem. Dotyční si zřejmě
vůbec neuvědomili, že by mohlo dojít ke škodě na majetku, k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem. Technické služby ve spolupráci s firmou zajišťující a spravující elektrické vedení v našem
městě tuto slavobránu odstraní. To vše na náklady města Skalná. V případě zjištění původce, který tuto
obuv na el. vedení naházel budou veškeré náklady spojené s odstraněním obuvi z el. vedení vymáhány
od tohoto výtržníka.
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Nenechte se podvést a okrást!
Policisté Karlovarského kraje se jako každoročně zaměřují při svých preventivních akcích na jednu
z nejzranitelnější část naší populace – seniory. Ti bývají oblíbeným terčem zejména pro podvodníky,
kteří cílí především na jejich osamělost a dobrotu. Podvody zaměřené na seniory bývají páchány
nejčastěji prostřednictvím domácích návštěv, telefonicky nebo stále častěji i v online prostředí. Aby
ubylo těchto protiprávních útoků, připravili policejní preventisté pro seniory nový preventivní projekt
s názvem Nenechte se podvést a okrást!, jenž bude realizován od začátku září přibližně do konce
letošního roku.
Cílem preventivního projektu je varovat seniory před nástrahami podvodníků a připravit je na možná
rizika s tím spojená. Podvodníci mohou při nezvané návštěvě seniory připravit mnohdy i o celoživotní
úspory. Může se jednat například o situaci, kdy si přijdou půjčit jen tužku, neboť to a spoustu dalších
smyšlených historek mají podvodníci v záloze. V nebezpečí jsou však senioři i za zamčenými dveřmi
svého bytu. Podvodníci se s nimi mohou spojit prostřednictvím telefonátů případně internetu, kde se
velká část seniorů stále častěji také pohybuje. Policisté proto budou seniory před různými nástrahami
vychytralých podvodníčků varovat a upozorňovat je na nejnovější trendy podvodů páchaných právě na
osobách staršího věku.
Smyslem projektu je oslovit co největší počet seniorů našeho kraje. Projekt proto bude probíhat ve
dvou vlnách souběžně. První vlna je zaměřena na tzv. neaktivní seniory, kteří nechodí do žádných
seniorských spolků nebo organizací a většinu času tráví doma. Probíhat bude prostřednictvím
rozhlasového vysílání Českého rozhlasu, kde budou po dobu tří měsíců vysílány 3 různé audiospoty
upozorňující na danou problematiku. Druhá část projektu je pak namířena na aktivní seniory, kteří
navštěvují různé seniorské spolky či společenské události. Ve spolupráci s obcemi v našem kraji či
jednotlivými seniorskými spolky budou policisté pořádat preventivní besedy na téma podvodného
jednání na seniorech. Z besed senioři určitě neodejdou s prázdnou, kromě užitečných rad a informací
si od policistů odnesou na památku i drobné dárečky. Celý preventivní projekt je financován
z prostředků Ministerstva vnitra České republiky.
V případě Vašeho zájmu o besedu nás prosím kontaktujte na emailové adrese: vera.hnatkova@pcr.cz
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje - nprap. Mgr. Věra Hnátková

Nový web města
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali, že v průběhu měsíce září bude město přecházet na nové webové stránky,
které najdete na stávající adrese www.skalna.cz. Na stránkách města najdete veškeré informace o
městě, akcích, lékařích, restauracích apod..
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Skalenská desítka 2020
V neděli 27. 09. 2020 se uskuteční další ročník běhu Skalenská desítka, který je součástí Salming Tour
de Hospic 2020. Tato tour startuje již tradičně páteční Františkovo pětkou ve Františkových Lázních,
v sobotu pokračuje Plesenským půlmaratonem a celou sérii uzavře nedělní Skalenská desítka.
Start hlavního běhu na 10 km je plánován v 10:30, dětský běh na cca 500 m startuje v 10:15. Prezentace
závodníků od 9:15. Start obou závodů je v Potoční ulici pod hradem Vildštejn. Dětský běh bude
rozdělen do dvou kategorií podle přihlášených dětí na mladší a starší, případně chlapce a děvčata.
Hlavní běh má kategorie ženy do 39 let (ročník 1981 a mladší), do 49 let (ročník 1971-1980) a nad 50
let (ročník 1970 a starší) a stejné věkové rozdělení platí i pro kategorie mužů. Startovné na hlavní běh
je 100,- Kč, dětský běh je zdarma.
Přihlásit se na závod lze online na adrese: https://irontime.cz/prihlaska1722/ do 23. 09. 2020, poté
v den závodu při prezentaci.
Celý výtěžek ze startovného bude rozdělen mezi Hospic sv. Jiří, malého Radečka Neuschla z Plesné,
který bojuje s nemocí motýlích křídel a také Kubíka Kohouta za Skalné, který trpí velmi vzácnou
genetickou vadou.
Trasa dětského závodu vede pouze po cestách v podhradí hradu Vildštejn kolem rybníka.
Trasa hlavního závodu vede od startu v Potoční ulici směrem do ulice Česká, Písečná, Pod Hradem, dále
závodníci proběhnou podhradím hradu Vildštejn a ulicí Potoční se vydají směrem ke koupališti a poté
ke Kyselce. Přes Velký Rybník, U Křížku a Nový svět se vrátí zpět ke koupališti. Cíl je opět v Potoční ulici,
viz. mapa závodu:

Za tým organizátorů Tomáš Pěček
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Říkanky a zpívánky pro nejmenší
Od 01.10.2020 začínají ve školní družině
Program kroužku: pohybové říkanky, zpívánky a hrátky
s dětmi
Cíl kroužku: rozvíjení dětí a jejich aktivit pomocí
hravých říkanek, písniček a her
Kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 10 – 11h a je určen pro batolátka až po
předškolkové děti
Více informací: na telefonním čísle 734 10 43 31
Vedoucí kroužku - Ing. Monika Molodovcová
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Křížovka
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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. září 2020 • příspěvky v elektronické podobě uvítáme • Ten, kdo neobdrží zpravodaj do své poštovní schránky, si jej může zdarma vyzvednout na
Městském úřadě ve Skalné.

~ 20 ~

