Skalenský zpravodaj
Říjen 2020
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
začátkem léta jsme se přihlásili do soutěže „Náš venkov 1990–2020“ s novým podhradím a hradem
Vildštejn. Cena Patria Nostra je udělována za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k
rozvoji venkova ČR, uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků jednotlivých krajů realizovaný v
průběhu let 1990 – 2020.
V Karlovarském kraji jsme to
právě my, kteří cenu Patria
Nostra získali. Ocenění se mělo
udílet 8. 10. 2020 ve Španělském
sálu Pražského hradu. Bohužel,
z důvodu
vyhlášeného
nouzového stavu a z toho
plynoucích
opatření,
bylo
slavnostní udílení přeloženo na
12. 10. 2020 přímo na hrad do
Skalné. Jsme za toto ocenění
velice rádi, je to ocenění práce
nás všech za posledních třicet let.
Dík patří všem, kteří se během
posledních tří desetiletí aktivně podíleli na tvorbě současného vzhledu a rozvoje našeho města. 😊
V těchto dnech vrcholí v základní škole úpravy dílen a počítačové učebny, ve spolupráci s Akademií věd
– Geofyzikálním ústavem byl vytvořen geofyzikální kroužek, který mohou navštěvovat žáci 7.-9. třídy
Základní školy ve Skalné. Jedná se o první projekt tohoto druhu v České republice. Dále byla zadána
objednávka na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a inženýrské činnosti na akci
pod názvem „Areál Základní školy Skalná“.
Během posledních dnů se nám podařilo dokončit osvětlení fotbalového hřiště, nový vzhled dostaly i
fotbalové kabiny.
Dokončili jsme elektroinstalaci společných prostor v bytovém domě v ulici Za Školou č.p. 391 a zadali
zahradnímu architektovi zpracovat návrh vzhledu vnitřních prostor mezi domy v této části města.
Projektujeme rekonstrukci Tovární ulice včetně nového mostu a dokončujeme přípravu pro podání
žádosti na průtah Starým Rybníkem.
Příští rok dojde k pokládce elektrického vedení do země v ulicích Sadová, Farní, Zahradní a podél hlavní
silnice ve Starém Rybníku. V návaznosti na výše uvedené investice vyvolané společností ČEZ je nutno
zadat zpracování projektových dokumentací na nové veřejného osvětlení včetně zajištění finančních
prostředků na jeho osazení a zároveň obnovu nových povrchů dotčených komunikací.
Držme pospolu a pomáhejme si navzájem, díky tomu zvládneme i nadcházející období.
Přeji vám všem především pevné zdraví a pozitivní myšlení
Starostka města - Mgr. Rita Skalová
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Společenská kronika
Jubilanti měsíce října:

Anna Trojáková

91 let

Gerta Jordánová

80 let

Erika Hartmannová

81 let

Blahopřejeme
Matrikářka MěÚ Skalná - Jana Herrová

Důležité upozornění
Z důvodu nařízení vlády je Městský úřad Skalná pro veřejnost otevřen pouze v pondělí a ve středu, a
to od 12:00 do 17:00. V případě potřeby využijte telefon nebo e-mail. Děkujeme.
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Volby do zastupitelstev krajů 2020
Kraj: Karlovarský kraj, Okres: Cheb, Obec: Skalná
Okrsky

celkem

zpr.

1

1

Voliči
v
seznamu

Vydané
obálky

1 498

502

Volební
účast v
%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

500

493

v%
100,00

33,51

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Skalná – část 1
Popis tabulky
Kandidátní listina
číslo

%
platných
hlasů

název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

2

Str. konz. pravice-Řád národa

0

0,00

X

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

3

0,60

X

13

Strana zelených

7

1,41

X

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

46

9,33

X

19

Česká pirátská strana

50

10,14

X

24

Koalice DSSS, ČiKR

2

0,40

X

26

Koalice VOK, KVC

10

2,02

X

34

Zdraví Sport Prosperita

1

0,20

X

39

SNK1 - Starostové našeho kraje

14

2,83

X

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Skalná – část 2
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98,60

Popis tabulky
Kandidátní listina
číslo

-

Platné hlasy

název

celkem

45

Česká str.sociálně demokrat.

49

MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ

50

ANO 2011

61

v%

Předn.
hlasy

29

5,88

X

3

0,60

X

149

30,22

X

Koalice ODS+KDU-ČSL

24

4,86

X

62

Koalice STAN, TOP 09

113

22,92

X

63

Komunistická str.Čech a Moravy

24

4,86

X

70

Trikolóra hnutí občanů

14

2,83

X

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

4

0,81

X

-

-

-

-

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020
Obvod: 3 – Cheb, Obec: Skalná
Výsledky hlasování – Obec Skalná – souhrnné informace
Okrsky
počet

zprac.

Voliči
v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v
%

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

%
plat.
hlasů

v%

1. kolo

1

1

100,00

1 498

473

31,58

471

455

96,60

2. kolo

1

1

100,00

1 504

152

10,11

152

152

100,0
0
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Výsledky hlasování – Obec Skalná
Popis tabulky
Kandidát

číslo

příjmení,
jméno,
tituly

Počty hlasů
Volební
strana

Navrhujíc
í
strana

Politická
příslušnost

1.
kolo

2.
kol
o

% hlasů

1.
kolo

2.
kolo

1

Sedláček Jiří
Ing.

Trikolóra

Trikolóra

BEZPP

11

X

2,41

X

2

Monsportová
Markéta

Piráti

Piráti

Piráti

56

X

12,30

X

Brožová
Lampertová
Jaroslava Ing.

ANO

ANO

ANO

92

38

20,21

25,00

Švarcbek
Josef RSDr.

KSČM

KSČM

KSČM

29

X

6,37

X

Plevný
Miroslav

STAN

STAN

BEZPP

152

114

33,40

75,00

6

Štěrbová
Svatava Mgr.

Zelení+S
EN 21

Zelení

Zelení

8

X

1,75

X

7

Lojda Martin

PRO
Zdraví

PRO
Zdraví

KOLONÁDA

2

X

0,43

X

8

Nenutil
Miroslav Mgr.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

49

X

10,76

X

9

Kvasnička
Josef JUDr.

SPD

SPD

BOS

56

X

12,30

X

+3

4

*5
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Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji
Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství krajského
úřadu dotaci na „Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“. V rámci této dotace a za
spoluúčasti města Skalná byla provedena v celém správním území města Skalná likvidace bolševníku
velkolepého a křídlatky sachalinské, japonské a české.

Za MěÚ Skalná – Martina Ernest

Rekonstrukce elektroinstalace v bytového domu v ulici Za Školou 391
V průběhu
měsíce sprna 2020 byla prováděna
rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách
bytového domu v ulici za Školou 391. Elektroinstalační
práce proběhly na chodbách a ve sklepech. Již v loňském
roce byla provedena rekonstrukce elektroinstalace ve
vedlejším vchodě bytového domu, tj. v ulici Za Školou
392. Po rekonstrukci elektroinstalace následovala
oprava společných prostroj a jejich výmalba.
Za MěÚ Skalná – Martina Ernest

Přírodní rezervace U SEDMI RYBNÍKŮ
Na počátku měsíce října se na hrázi Velkého Vydýmače přírodní rezervace U Sedmi rybníků uskutečnil
terénní seminář, který byl tématicky zaměřen na obnovu a výstavbu rybníků či tůní.
V letech 2019 - 2020 provedla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR revitalizační akci kompletní
obnovy pěti historických vodních nádrží a obnovení mokřadu, jejímž cílem je ochrana a zachování
významných vodních a pobřežních společenstev a lesních porostů v povodí Vonšovského potoka.
Území je zahrnuto do Evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. Jak všichni jistě víte,
soustava těchto rybníků byla v posledních letech v havarijním stavu. V některých rybnících nebyla již
skoro ani žádná voda. Všechny rybníky byly zaneseny sedimentem, zarostlé orobincem a nadměrně
zastíněné břehovými porosty. Na území se taktéž rozšířil invazní druh bolševníku velkolepého.
Díky opravě hrází a odbahnění rybníků došlo k obnově vodních ploch, byla provedena oprava
bezpečnostních přelivů a výpustních zařízení. Na zdejším biologicky velmi cenném a bohatém území se
vyskytují mnohé zvláštní chráněné druhy vázané na vodní prostředí, jako například potápka malá, čolek
horský, čolek obecný, čolek velký, ropucha obecná, rosnička zelná, skokan krátkonohý.
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Kompletní náklady rekonstrukce přírodní rezervace U Sedmi rybníků dosáhly výše téměř 24 milionů Kč.
Financování bylo zajištěno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, kdy dotace činila 21 361 396 Kč a
z národních zdrojů Ministerstva životního prostředí.
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Solární osvětlení na cyklostezce Skalná - Starý Rybník
Město Skalná v letošním roce pokračovalo v osvětlování cyklostezky Skalná – Starý Rybník solárním
osvětlením, na které obdrželo dotaci od Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, ve výši
37 000 Kč. Osvětlení zajišťuje bezpečnější jízdu a chůzi na místech, která nejsou osvětlena veřejným
osvětlením. V letošním roce byly na stezce osazeny další 3 lampy.
V předchozím roce byla cyklostezka osazena 2 lampami a také
lavičkami pro odpočinek cyklistů a posezení kolemjdoucích a
odpadkovými koši pro odkládání odpadu a zabránění znečištění
přírody kolem cyklostezky.
Za MěÚ Skalná – Mgr. Martina Ernest
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Osvětlení fotbalového hřiště FK Skalná
V současné době je možno vidět 4 sloupy osvětlení fotbalového hřiště. Co tomu vše předcházelo a jaký
je termín oficiálního zprovoznění?
První úvahy o tomto vylepšení našeho fotbalového zázemí spadají do roku 2008, kdy byl zpracován
vedením klubu první projekt, ale bohužel nebyl realizován. Myšlenka byla v rámci výkonného výboru
oživena na přelomu roku 2017 – 18 a v tento rok jsme i zahájili intenzivní práce s fi ELVOST Cheb na
zpracování nového projektového řešení. Realizační projekt byl dokončen v lednu 2019 s následnou
novou el. přípojkou, vše v režii našeho fotbalového klubu. A nyní nastává rozhodující fáze tzn. finanční
pokrytí této akce. Hledali jsem různé možnosti včetně dotačních titulů, ale nakonec jsme našli velké
pochopení u Města Skalná. V květnu 2019 se uskutečnilo rozhodující jednání se zástupci Města Skalná
a již nic nebránilo tomu, aby akce byla spuštěna. Byl vybrán dodavatel EURON Cheb, který ve druhé
polovině roku 2019 zahájil první etapu zemních prací, pokládku kabelů a instalaci rozvodné a ovládací
skříně. Druhá, dokončovací etapa byla plánována na období červenec – srpen 2020. Z důvodu malého
zpoždění dodávky stožárů se akce posunula na měsíc září. V tomto měsíci bylo skutečně dokončeno
včetně el. revize a současně byla koncem září odeslána žádost na ČEZ o připojení a instalaci
samostatného měřícího zařízení. Na začátku měsíce října bylo osvětlení připojeno. Na závěr velké
poděkování Městu Skalná za vstřícný přístup k tomuto našemu záměru.
Za výbor FK Skalná - Ing. Miroslav Balej
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Podzim v mateřské škole
Od úterý 22. září začalo pro třídu Motýlků a
Sluníček pravidelné cvičení se sportovními
lektory dle projektu ,,Školka v pohybu“. Každý
týden tak mají děti zajištěnu kvalitní
pohybovou aktivitu na školním hřišti, ve
sportovní hale nebo na fotbalovém hřišti.
Trenéři jsou vždy velice dobře připraveni,
cvičení motivují a obohacují množstvím
pomůcek. Děti se na cvičení moc těší, všichni
si sportování užíváme
.

Ve čtvrtek 24. září navštívila všechny naše třídy p. starostka Mgr. Rita Skalová s paní tajemnicí Ing.
Marií Hrnčálovou, aby osobně přivítaly děti i zaměstnance MŠ do nového školního roku 2020/2021.
Ve třídách na ně čekaly radostné, usměvavé děti, které návštěvě zazpívaly a zatančily.

V těchto podzimních dnech jsme se ve školce
věnovali tematickému celku HOUBAŘENÍ a
společně prožili spoustu krásných houbařských
zážitků i úlovků. Počasí nám přálo a naše krásné
okolní lesy ukázaly své plody. Krásou
mochomůrek jsme se potěšili a nechali je růst,
jako ozdobu lesa. Také jsme je výtvarně
ztvárnili pro výzdobu naší školky.

Za MŠ - Bronislava Kuželková
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Projekt s názvem „Geofyzikální centrum v Základní škole Skalná"
Spolupracuje Geofyzikální ústav
Akademie věd ČR, město Skalná a naše
základní škola zahájil svoji činnost.
Jeho cílem je seznámit a vzdělávat děti v oboru geofyziky a oblastech, které s ní úzce souvisejí. Oblast,
ve které žijeme, je z hlediska geofyziky unikátní, jsou zde prameny, sopka, zažíváme tu zemětřesení.
Proto chceme děti „vtáhnout” do poznávání okolí. Chceme, aby si vyzkoušely vědeckou činnost,
spolupráci v týmu, aby zkoumaly, bádaly, objevovaly a hlavně si vytvořily vztah k místu.
Ve čtvrtek 1. října byli vybraní žáci seznámeni s projektem,
dostali drobné upomínkové předměty a poté se vydali do
terénu. Konkrétně do přírodní rezervace Soos. Hlavními
průvodci byli Milan Brož z geofyzikálního ústavu Akademie věd
ČR a Zdeněk Soukup, správce rezervace. Děti se dozvěděly
spoustu zajímavých informací, dostali se na místa, kam se
běžný návštěvník rezervace nedostane a dokonce si
vyzkoušely práci s přenosným seismometrem s vysoce citlivým
snímačem a změřily seismickou aktivitu Císařského pramene.
Děti byly exkurzí velmi nadšeny a těší se na další aktivity v tomto projektu.

Tvoření v přírodě
Když sluníčko hřeje a láká ven, je škoda sedět ve škole. Vylákalo i indiány z 3. třídy.
Tak jsme vyrazili. Nejprve v úterý 15. září k hradu Vildštejn, který se snažili nakreslit uhlem.
Při našem výtvarničení nám dělaly společnost divoké kachny. Možná byly zvědavé, co to
ty děti dělají, místo sypání nějaké dobroty pro ně.
O týden později 22. září jsme se vypravili do přírody, kde jsme si nejprve vysvětlili, co je to
mandala, že se nejedná pouze o omalovánku, se kterou se již setkali, ale o nadčasový symbol
jednoty a rovnováhy. Poté se děti pustily do skupinového tvoření dle své fantazie.
Všichni pracovali v nádherné souhře a vznikla opravdu krásná dílka.
Radka Benediktová a třeťáci
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Se zhoršením počasí nám i na silnicích hrozí větší nebezpečí
Slunce pomalu ztrácí svou sílu a s příchodem podzimu si musíme dávat pozor na nízké ranní teploty a
stále častější mlhy. S podzimním časem však souvisí i brzké stmívání a pozdější rozednívání. Zejména
chodci a cyklisté by se měli mít právě v tuto dobu na pozoru, neboť právě oni jsou nejzranitelnějšími
účastníky silničního provozu. Známé pravidlo Vidět a být viděn je důležité mít stále na paměti a v tuto
dobu dvojnásob. Buďte tedy vidět a používejte reflexní prvky, neboť reflexní materiály ve světlech
projíždějících vozidel září a tudíž Vám mohou zachránit život. Reflexní prvky noste viditelně, zejména
na končetinách směrem ke komunikaci.
Chodec i cyklista musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu, zezadu
i z boku. Chodci by měli mít dále na paměti, že ze zákona o silničním provozu jim vyplývá povinnost při
chůzi mimo obec a za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky mají povinnost mít na sobě
reflexní prvky tak, aby byli vidět i pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pokud
nemáte doma žádné reflexní prvky, noste alespoň oblečení jasných barev. Budete lépe vidět v šeru, ve
tmě i za mlhy a můžete se tak vyhnout mnohdy tragickému střetu s vozidlem. Žádný řidič totiž
nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli nebo pokud mu někdo náhle
vstoupí do jízdní dráhy.
Řidiči motorových vozidel musí být v těchto dnech obezřetní a rychlost svého vozidla musí přizpůsobit
aktuálnímu stavu vozovky a dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od vozidla jedoucího před
nimi. Každý řidič by také měl myslet na to, že smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit
vozidlo na vzdálenost, na kterou má náležitý rozhled. Řidičům může jízdu znepříjemnit i namrzlá
komunikace a to zejména na rychle namrzajících místech, kterými mohou být například mosty a
přemostění nebo silnice v blízkosti vod či lesů.
S blížící se zimou bychom neměli zapomínat ani na přípravu vozidla na zimu. Každoročně máme
povinnost mít na svých vozidlech od 1. listopadu do 31. března zimní obutí, pokud se na pozemní
komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza anebo to lze předpokládat. Zimní
pneumatiky pak musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nejméně 4 mm. Myslete ale
také na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí, abyste později předešli komplikacím.
Jestliže se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem dopravní nehody, volejte na bezplatnou
telefonní linku 158.

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje - nprap. Mgr. Věra Hnátková
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Hasiče čeká obnova vybavení na zásahy u dopravních nehod
Skalenští hasiči vyjíždějí k dopravním nehodám stále častěji. Při těchto dopravních nehodách dochází
i zaklínění a zranění některého ze členů posádky. Hasiči poskytují zraněnému neodkladnou
předlékařskou pomoc ještě na sedadlech havarovaného vozidla, až poté dojde k samotnému
vyproštění zraněné osoby, které řídí velitel zásahu ve spolupráci se zdravotníkem. K tomu, aby hasiči
mohli šetrně, bezpečně a v nejkratším možném čase zraněnou osobu předat Záchranné zdravotní
službě k ošetření a transportu do nemocnice musí disponovat i odpovídající vyprošťovací technikou.
Do letošního roku naši hasiči používali hydraulickou vyprošťovací sadu od německého výrobce Lukas
rok výroby 1987, kterou naši hasiči získali bezplatným převodem od Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje v roce 2013. Bohužel tato sada je již za zenitem své životnosti, kdy výkonově
neodpovídá parametrům pro dnešní zásahy u dopravních nehod. Bezpečnostní prvky a matriály
použitých u nových vozidel jsou nad síly tohoto zařízení.
Z tohoto důvodu jsme počátkem letošního roku požádali Karlovarský kraj o dotaci na obnovu a pořízení
nového vyprošťovacího zařízení pro naše hasiče. V květnu k této dotaci dala souhlasné stanovisko i
komise Karlovarského kraje, která rozděluje dotace dobrovolným hasičům a na zářijovém
zastupitelstvu Karlovarského kraje byla dotace schválena zastupitelstvem KVK v maximální výši
600 000,- Kč. Město Skalná se bude na tomto zařízení podílet poměrovou částkou ve výši 20%
celkových nákladů na pořízení tohoto zařízení. V jaké výši tyto celkové náklady budou vzejde
z poptávkového řízení, které právě probíhá. Nové vyprošťovací zařízení by naši hasiči měli obdržet ještě
do konce letošního roku.
Velitel - Roman Melničuk

Hasiči obdrželi dotaci od Hasičského záchranného sboru
Skalenští hasiči obdrželi dotaci na zlepšení akceschopnosti v roce 2020 v celkové výši 50 223,- Kč od
Hasičského záchranného sboru - MV. Tato částka byla účelově rozdělena na tři díly a to následovně.
Náklady na odbornou přípravu členů JSDH Skalná ve výši 19 000,- Kč, náklady spojené se zásahy mimo
hasební obvod JSDH Skalná ve výši 16 800,- Kč a na zajištění akceschopnosti činila dotace 14 423,- Kč.
Dotace bude zaúčtovaná do rozpočtu města Skalná v kapitole „Požární ochrana“.
Velitel - Roman Melničuk
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Podzimní rybářské závody
V sobotu 19. 09. 2020 uspořádalo město Skalná na vodní nádrži u hradu Vildštejn čtvrtý ročník
Podzimních rybářských závodů pro členy i nečleny rybářské organizace. Závodů se zúčastnilo 60
závodníků ze Skalné a okolí.
Během závodu bylo uloveno 28 kaprů a mnoho dalších menších ryb. Ulovení kapři o velikosti 40 – 57
cm určitě potěšili úspěšné rybáře. Závod vyhrál p. Gold s úlovkem kapra 57 cm, druhý p. Pilnáček
s úlovkem 2 ks kaprů 55 cm a 49 cm. Úspěšný součet délek všech ulovených ryb byl p. Makovický, který
nachytal ryby v celkovém součtu délek 331 cm.
Na ukončení sobotního slunečného dopoledne se losovala soutěž o mnoho cen. Hlavní cenu této
losovací soutěže „živé sele“ vyhrál rybář ze Skalné pan Štefan Roth.
Děkujeme slečnám Denise Kirch a Adéle Slepičkové za prodej lístků do soutěže, které nabízely
přítomným během závodu.
Dále děkujeme p. Kamile Kirch, p. Renatě Slepičkové, p. Františku Kirchovi a Robinu Kirchovi za
občerstvení. Za dobrou pořadatelskou činnost p. Pavlu Duhajovi, Karlu Glázerovi, Romanu Kirchovi a
Patriku Mariánusovi.
Díky také patří vedoucímu technických služeb p. Melničukovi za montáž a demontáž pivního stanu.
Na závěr vystoupila hudební skupina PIC-NIC, která ukončila sobotní program.
Hlavní pořadatel – Karel Schveiner
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Skalenská desítka 2020
Dne 27. 09. 2020 se ve Skalné v rámci Salming Tour de Hospic konal další ročník běžeckého závodu
Skalenská desítka. Salming Tour de Hospic se skládal ze tří běhů, které závodníci absolvovali postupně
ve třech dnech. První byl na programu běh na 5 km ve Františkových Lázních, následoval Plesenský
půlmaraton, který se letos bohužel nemohl konat v Plesné a proto se běžel v okolí Komorní Hůrky a
celou tour zakončil 10 km okruh ve Skalné. Start i cíl byl opět v Potoční ulici. Protože se tentokrát nedalo
běžet na německém území, byla trasa oproti předchozím ročníkům změněna a vedla pouze po hraniční
čáře. Součástí Skalenské desítky byl také dětský běh. Na start hlavního závodu se za chladného počasí
postavilo 58 běžců a běžkyň, dětskou trasu absolvovalo celkem 9 dětí rozdělených do dvou kategorií.
Vítězem mladší dětské kategorie se stala Hana Lišková, na druhém místě doběhl Jiří Zavacký a na třetím
David Molodovec. V kategorii starších dětí zvítězil Antonín Voborník, stříbro vybojoval Jiří Schveiner a
bronz Adam Kohout.
V hlavním běhu byli běžci rozděleni do tří kategorií podle věku. V kategorii ženy nad 50 let zvítězila
Václava Molcarová, v kategorii 40-50 let zvítězila Marcela Bečvářová a kategorii žen do 40 let ovládla
stejně jako loni Klára Vaňková. V kategorii mužů nad 50 let zvítězil Pavel Maršík, mezi muži od 40 do
50 let byl nejrychlejší Lubomír Novotný a v kategorii nejmladších závodníků nedal již počtvrté za sebou
žádnému soupeři šanci Ladislav Šinka, který zvítězil ve všech třech závodech a suverénně ovládl také
celou Tour de Hospic.
I v letošním roce bylo veškeré vybrané startovné použito z jedné třetiny na činnost Hospice sv. Jiří
v Chebu, z druhé ve prospěch malého Radečka Neuschla z Plesné, který trpí nemocí motýlích křídel a
třetí část výtěžku putovala ve prospěch Kubíka Kohouta za Skalné, který trpí velmi vzácnou genetickou
vadou. Celkem se během celé Tour de Hospic podařilo vybrat 18.000,- Kč, někteří běžci ze Skalné a také
pořadatelé přispěli navíc svým darem přímo Kubíkovi, za což jim patří velké poděkování.
Hlavním partnerem běhu bylo opět město Skalná, společnosti Salming a TRAVEL FREE, které dodaly
ceny pro závodníky. Velké poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci a průběhu
závodu podíleli. Černou kaňkou na letošním ročníku byl neznámý „vtipálek“, který přemístil ukazatel
směru běhu do slepé ulice a způsobil tak některým závodníkům nepříjemné bloudění a jejich následné
„poděkování“ organizátorům, čímž znehodnotil snahu všech organizátorů o bezproblémový průběh.
Za organizátory - Tomáš Pěček

Pořadí

Jméno

Čas

Start.číslo

1.

Šinka Ladislav

0:37:45

15

2.

Novotný Lubomír

0:37:51

12

3.

Novák Marek

0:38:02

35

4.

Hengerič Ondřej

0:40:05

6

5.

Maršík Pavel

0:40:40

55

6.

Kůstka Josef

0:41:05

14

7.

Vaňková Klára

0:41:16

24

8.

Hurdich Petr

0:41:20

5

9.

Bosák Karel

0:41:30

36
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Výběrové řízení
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Inzerce
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 229,- Kč/ks
Prodej: Skalná – u pošty
29. 10. 2020 - 13.55 hod.
3. 11. 2020 – 13.35 hod.
Výkup králicích 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: 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. října 2020 • 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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