Skalenský zpravodaj
Srpen 2020
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu, teplo, koupání, dětem se prázdniny přehouply do druhé poloviny, většina
z Vás tráví zasloužený odpočinek na dovolené a tentokrát, z důvodu nepředvídatelnosti šíření
koronaviru, většinou v naší republice na horách, v místech vhodných
dných ke koupání, na kolech apod.
Věřte, že i u nás jsou krásné, pro mnohé z nás neznámé kouty, které stojí zato navštívit.
A co se děje v našem městě? Je vyhlášeno konkurzní řízení na pozici ředitele/telky příspěvkové
organizace Základní školy Skalná. Mgr
Mgr. Radka Müllerová odchází z osobních důvodů.
Ve škole probíhá rekonstrukce učebny PC a dílen, buduje se bezbariérové sociální zařízení včetně
bezbariérového přístupu do budovy školy.
Chevak Cheb, a. s. dokončuje výměnu kanalizace a vody v části ulice Lipová.
V běhu je příprava průtahu Starým Rybníkem a zasíťování nových stavebních parcel v ulici „Pod
Višňovkou“.
Probíhá rekonstrukce elektřiny společných prostor v č. p. 391 v ulici Za Školou.
22. srpna jste všichni zváni do prostor nové hasičské zbrojnice, kde proběhne každoročně hojně
navštěvovaná akce pod názvem Setkání harmonikářů. To letošní je již jedenácté. Pro malé děti bude
připraven skákací hrad.
Všem přeji příjemné prožití následujícího, doufejme teplého letního měsíce a dětem získání
nových sil do blížícího se školního roku.
Starostka města Skalná - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce srpna

Terezie Glazerová
Lidmila Kratochvílová
Marie Pěčková
Anna Václavíková
Elena Baniunynská

90 let
93 let
95 let
86 let
81 let

Blahopřejeme
Matrikářka MěÚ Skalná - Jana Herrová
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Městská knihovna
V pátek 07. 08. 2020 jsme za knihovnu předali do pražského Klementina (Národní
knihovny ČR) několik set knih z knihovního fondu, které byly vyřazeny.
Knihy byly rozděleny do nemocnic
nemocnic, které poslouží v nemocničních
knihovničkách lidem, kteří jsou hospitalizováni.
Tato akce vznikla pomocí nadace Hippokrates a doufáme, že se budou knihy lidem
líbit a poslouží správnému účelu.

Od 24. 08. do 31. 08. bude knihovna uza
uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
Knihovnice – Klára Pilnáčková

Základní škola
Dokončení EKO ZAHRADY
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Zahájení projektu MODERNIZACE MULTIMEDIÁLNÍ ÚČEBNY A DÍLEN

Tábor 2020 – Univerzita pro příšerky
Letos jsme se s naším každoročním dětským táborem vydali až k Brnu. Vybrali jsme Rekreační
středisko Pod Templštýnem, nacházející se v blízkosti města Biskoupky, uprostřed Přírodní parku
Střední Pojihlaví.
Ubytovali jsme se tradičně v čtyřlůžkových chatách v údolí řeky Jihlavy, která byla jen pár
metrů od našich chatek, což bylo v horkých letních dnech velmi přínosné. Hned jak to bylo možné,
vyzkoušeli jsme koupání v řece, které bylo pro mnoho dětí opravdu zážitkem. Děti plavaly spolu
s proudem nebo sjížděli řeku pár desítek metrů na nafukovací matračce jako na raftu.
Během naší Univerzity pro příšerky si děti naučily mnoho dovedností jako například:
maskování dle prostředí, mrštnost na lanové cestě, umění potichu projít místnost plnou nástrah,
umění strašení, luštění šifer, stopování, orientace v mapě, používání vysílaček, práce v týmu, vedení
týmu atd. Téměř všechny získané dovednosti si vyzkoušeli při noční hře.
První celodenní výlet jsme strávili v zábavním parku “Permonium“. Ten se nachází ve městě
Oslavany, asi 30 km od Brna. Park je zasazen do prostředí dolu Kukla a jeho atrakce jsou spojené
s historií a technologií těžby černého uhlí. Místo plánovaných 3 hodin jsme zde strávili skoro celý den,
jelikož se dětem natolik líbilo a chtěly vyzkoušet veškeré atrakce, které park nabízí. Největší oblibou
se stala lánová dráha ve výšce zhruba 3 až 4 metry, kterou děti hravě zdolávaly, za což sklízely náš
velký obdiv.
Druhý celodenní výlet měl ještě větší ohlasy u dětí. Vydali jsme se k propasti Macocha a
následně na prohlídku Punkevních jeskyní. Po příjezdu k horní vyhlídce na Macochu, byly děti včetně
mě trochu zklamané, jelikož nebylo nic moc k vidění. Avšak jakmile jsme se ocitli v Punkevních
jeskyních, vše se začalo měnit a děti byly jako očarované jeskynní atmosférou. Jakmile jsme se ocitli
přímo pod propastí, nastal doslova němý úžas. To, co shora vypadalo nudně, při pohledu zdola
doslova vyrazilo dech. Doporučujeme všem, kteří zde ještě nebyli. Prohlídka byla zakončena
dobrodružnou jízdou na lodičkách stále ještě v jeskynním systému.
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Nejteplejší den tábora, kdy teplota přeskočila magickou třicítku, jsme strávili v kempu
Wilsonka, na přehradě Dalešice. Přírodní udržovaná pláž ke koupání byla jasná volba. Hitem se zde
stala půjčovna šlapadel, kterou děti hojně využily a z jízdy se vždy vracely nadšené.
Velké díky patří již tradičně našemu řidiči – Josef Bílý, který strávil celý tábor s námi a
pomáhal nám s organizací, navíc jsme měli celou dobu k dispozici autobus, který jsme využili na
několik menších výletů. Bezpečně a s grácií nás vždy dovezl tam i zpět.
Letos byl tábor odlišný hlavně v nedostatečném signálů mobilních telefonů, a tudíž i
internetu, ale o to víc se děti věnovaly sobě navzájem a vzniku nových přátelství, což se nám velice
líbilo a považujeme tento ročník v tomto ohledu za zvlášť vydařený.
Děkujeme všem dětem za další skvělý ročník a všem rodičům za přízeň. V neposlední řadě
děkuji všem vedoucím a organizátorům za skvělou práci.
Martin Jíška
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FK Skalná
Dne 14. 07. 2020 zahájil přípravu na novou sezónu tým mužů FK Skalná. Na úvodním tréninku
přivítala dvojice nových trenérů Mgr. Makovec Jan – hl. trenér, Novák František starší – druhý trenér
celkem 13 hráčů. V rámci přípravy mají hráči k dispozici výborně připravené plochy v areálu FK.
Ve čtvrtek 16. 07. 2020 v 10:00 hodin tým nastoupil na letní soustřední, které se uskutečnilo
v domácích podmínkách a skončilo obědem v restauraci „Na Chaloupce“ v neděli 19. 07. 2020 s tím,
že hráči byli ubytováni v hotelu „Garni“ ve Skalné. Po dobu soustředění mohli trenéři počítat
s kádrem v rozpětí 13-16 hráčů, kteří během 4 dnů absolvovali celkem 11 TJ na hřišti i v terénu. Pro
hráče byla také na hotelu Garni zajištěna kvalitní regenerace v podobě vířivé koupele, sauny a
masáží.
„S dosavadním průběhem přípravy a soustředěním jsem nadmíru spokojen. Na hráčích je vidět
obrovská chuť do trénování a i přes náročnost a objem TJ, všichni pracují na hranici svých možností.
Pozitivem je absolvování soustředění bez zranění hráčů a utváření dobré party mezi staršími hráči a
mladšími kluky, kteří skvěle zapadli do kolektivu a budou platnými členy hráčského kádru“, uvedl
trenér Makovec.
V následujícím období čekají tým náročná utkání s velmi kvalitními soupeři a příprava bude nadále
probíhat třemi TJ v týdnu. Aktuální informace k očekávaným zápasům a dalšímu průběhu přípravy
týmu jsou uveřejňovány na webových stránkách FK Skalná a Facebooku (www.fkskalna.cz)
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Historie Skalné
Starý Rybník – zámek
Po požáru starého hradu v roce 1792 si tehdejší majitel Starého Rybníka Jan Jiří Wilhelm postavil
v jeho severním sousedství v letech 1823 – 1826 empírový zámek, Zámek vytváří křídlo dvora,
obestavěného ze tří stran hospodářskými budovami.
Jan Jiří Wilhelm byl v roce 1792 povýšen bavorským kurfiřtem do rytířského stavu a v roce 1824 přijat
i do rakouské šlechty s přídomkem z Helmfeldu. Jeho nástupce Kašpar Wilhelm z Helmfeldu přikoupil
k Starému Rybníku i Velký Rybník s dnes už zaniklou osadou Mattelberkem, část Plesné a usedlosti
v okolních vsích.
Zámek ve Starém Rybníku je velká obdélníková jednopatrová budova s devíti okenními osami, dvěma
portálky a mansardovou střechou. Pod ní je profilovaná podstřešní římsa s trojúhelným štítem
uprostřed. Portálky zdobí vyžlabené pilastry s patkami, nesoucí mělké oblouky s klenáky, podobné
římsy mají i tři střední okna v patře. Nádvorní průčelí má plochý rizalit ukončený trojúhelníkovým
štítem. Střecha na zámku byla obnovena na přelomu 40. a 50. let 20 století. V současné době je
zámek v soukromých rukách a nový majitel realizuje nové zakrytí hlavní budovy.
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Letní měsíce byly plné preventivních akcí
Léto je pomalu u konce a s ním i čas letních prázdnin a dovolených. Policisté Karlovarského kraje však
během letních měsíců nezaháleli a účastnili se několika preventivních akcí. Jednalo se o různé akce
preventivního charakteru, které se týkaly například ochrany majetku, bezpečné jízdy na kole či
ochrany zdraví a majetku u vody.
Před zahájením letní sezóny policisté navštívili několik obchodních domů v Karlovarském kraji, kde
upozorňovali návštěvníky na nutnost řádného zabezpečení majetku nejen před dovolenou.
Návštěvníci si zde mimo jiné mohli vyzkoušet i několik typů nejmodernějšího zabezpečení majetku.
Policisté během letních měsíců realizovali také několika preventivních akcí na cyklostezkách v celém
Karlovarském kraji. Cyklisté se s nimi mohli setkat například v Tašovicích, v Chebu či na cyklotrase
mezi obcemi Přebuz a Jelení. Preventisté kraje společně s hlídkami dopravní policie, zástupci Besipu
či Týmu silniční bezpečnosti upozorňovali cyklisty na možná rizika. V případě drobných pochybení, se
kterými se policisté setkali cyklisty na jejich nedostatky prozatím jen upozornili. Pro cyklisty mohla
být zastávka u preventivního stánku velmi příjemnou chvilkou, neboť zde mohli získat i zajímavé
předměty, jako např. cyklistickou lékárničku, červenou blikající odrazku na kolo, cyklomapy a jiné
reflexní materiály.
Policejní preventisty mohli potkat také návštěvníci autokempů a koupališť při preventivní
akci nazvané „Bezpečně u vody“. Tato akce byla zaměřená zejména na bezpečné chování u vodních
ploch a jak postupovat při zajištění majetku právě při návštěvě koupališť a kempů. Policisté navštívili
během léta několik koupališť například v Ostrově, Nové Roli a v Sokolově. Policisté se však nezaměřili
jen na koupaliště, ale navštívili i kempy v celém Karlovarském kraji jako například v Radošově, Lokti,
v obci Teplá či na vodní nádrži Jesenice. I zde policisté návštěvníkům koupališť a kempů rozdávali
letáčky s preventivními radami a drobné upomínkové předměty, jako je voděodolné pouzdro na
mobilní telefon, frisbee, praktické balení náplastí či reflexní klíčenky a pásky.
Na závěr léta bychom Vám všem chtěli popřát klidný vstup do nového školního roku.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje - nprap. Mgr. Věra Hnátková
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Svoz vyřazených oděvů je zastaven.
Během koronavirové krize došlo k úplnému zastavení vývozu kontejnerů na nepotřebné oděvy.
Město Skalná několikrát vyzvalo svozovou firmu zodpovědnou za vývoz těchto kontejneru o okamžité
řešení problému. Bohužel, zatím nedošlo k žádnému pozitivnímu posunu. Aktuální situace je taková,
že oděvy, které by mohly být předány potřebným lidem, se povalují kolem těchto kontejnerů a končí
na skládce komunálního odpadu v Chocovicích. S tímto problémem se nepotýkáme pouze my, ale i
okolní města a obce. Tam je situace obdobná.
Z tohoto důvodu prosíme občany města Skalná, aby do vyřešení jejich pravidelného odvozu oděvy
nevhazovali do přeplněných kontejnerů a ani neponechávali v jejich blízkosti v igelitových pytlích
nebo v kartonových krabicích.
Pokud se chcete zbavit oděvů při
obnově šatníku, úklidu skříní apod.,
tak je zlikvidujte v rámci svozu
komunálního odpadu nebo formou
svozu podzimních hromádek. Další
možností je vyčkat na dobu, kdy
bude problém vývozu vyřešen u
firmy zajišťující tyto svozy a věc se
vrátí k normálu. O vývoji situace
svozu těchto kontejnerů Vás
budeme informovat.

Město Skalná hledá vánoční strom roku 2020
S dostatečným předstihem se Skalná začíná připravovat na vánoční svátky. Mimo jiné hledáme
také vhodný vánoční strom, který bude zdobit naše město od počátku adventu až do příchodu Tří
Králů. Obracíme se na obyvatele Skalné, kteří mají na zahradě či na svém pozemku vhodný jehličnan
u něhož pomýšlejí na pokácení, aby se na nás obrátili. Strom by neměl být přerostlý, ideální výška je
max do 10 metrů. Měl by být pravidelný, symetrický s pěknou korunou a důležité také je, aby nebyl
obtížně přístupný technice za pomoci které bude strom pokácen a převezen.
Město Skalná darovaný strom bezplatně pokácí a odveze. Následně bude ozdoben a slavnostně
během Skalenského Adventu poslední listopadovou neděli rozsvícen.
Každý, kdo by chtěl městu darovat
budoucí vánoční strom, se může přihlásit
přímo na městském úřadu nebo na
telefonních číslech 354 594 920 nebo
777 597 803 (vedoucí TS). K dispozici
jsou i emailové adresy:
mestsky.urad@skalna.cz nebo
technicke.sluzby@skalna.cz
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Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky školy
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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 - 219,- Kč/ks
Prodej: Skalná – u pošty
07. 09. 2020 - 13.55 hod.
11. 09. 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. července 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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