Píše se rok 2018 a při rekonstrukci kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné jsme otevřeli více
než po stu letech „kapsuli času“ z věže tohoto kostela.
Poselství pro budoucí pokolení končí rokem 1901, tedy dobou, kdy byla dokončena
stavba nové věže kostela a také střechy, která byla pokryta břidlicí.
A jaké události následovaly po roce 1901? Do roku 1910 byla provedena oprava
střechy kostela, fasády, oken a dalších drobností. V roce 1925 byly do Skalné
slavnostně dovezeny tři nové zvony a roku 1934 byla dokončena úprava interiéru
kostela. V rámci této úpravy byla instalována elektřina a kostel byl také nově
vymalován panem Holinkou, místním malířem pokojů.
Po druhé světové válce, v květnu 1945 bylo rozhodnuto, že osvobozené Chebsko
zůstane v Československu, v následujícím roce ve Skalné došlo k odsunu většiny
německého obyvatelstva (podobně jako v celém pohraničí).
V letech 1947-48 byly do Skalné přesídleny rodiny českých reemigrantů z Rumunska
(z oblasti Banátu), především z vesnic Gernik, Rovensko, dále z Volyně, Maďarska,
Jugoslávie.
Skalná se v r. 1947 nazývala Vlčín (Vildštejn), od r. 1950 Skalná získala svůj současný
název.
Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 byli obyvatelé Skalné nuceni
reagovat na aktuální politiku státu, zároveň však vnímali blízkost státní hranice se
Spolkovou republikou Německo. Církevní život byl utlumen, nikoliv vymýcen. Věřící
neměli jednoduchý život, mnohdy se nemohli k víře veřejně hlásit, církevní majetek
byl státem zabaven, kněží byli pronásledováni.
V roce 1964 byla obnovena tradice skalenských masopustů, která trvá dodnes.
V roce 1967 byla při opravě střechy farního kostela sv. Jana Křtitele nahrazena
břidlicová střecha střechou plechovou, také byly opraveny helmice kostelních věží.
Od konce roku 1967 obyvatelé pociťovali pozitivní změny v politické situaci.
V roce 1968 byl po dlouhé době držen svátek Božího Těla spojený s výzdobou oltářů
pro zastavení procesního průvodu. Ve Skalné a Starém Rybníku byly vysazeny tzv. lípy
svobody, před Vánocemi byl na náměstí ve Skalné rozsvícen Strom republiky.
v srpnu 1968 – po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy - převažovalo
mezi lidmi překvapení a zklamání.
Po 29. srpnu 1968 však i ve Skalné nastalo neblahé období tzv. normalizace, které
trvalo do listopadu 1989.
Církevní život byl v době normalizace velmi utlumen, věřící pronásledováni a
ostrakizováni ze strany státní moci, počet aktivních farníků klesl na pouhých dvacet,
církev žila v tzv. podzemí.

Z významných společenských událostí tohoto období:
1969 – byl pořádán zájezd - hromadná návštěva příbuzných v rumunském Banátu
- 17 občanů německé národnosti požádalo o vysídlení do SRN
1971 – obnovilo činnost Kulturní sdružení občanů německé národnosti
1972 – v tomto roce byla ustanovena místní organizace Československého svazu žen
V 80. letech 20. století byla díky péči a snaze P. Miroslava Brtvy provedena oprava
fasády kostela. Tato oprava byla provedena svépomocí za použití stavebních
materiálů dostupných v této době. Na opravě kostela se zvlášť podíleli pánové Václav
Karban, Štefan Kapic, Bedřich Slach, Josef Vrba, Karel Králík, František Králík, Václav
Nejedlý, František Marianus, Jan Marianus, František Cízler, František Kohout.
V zimě 1985 došlo ve Skalné a okolí k zemětřesení, otřesy trvaly necelý týden a tři dny
před Vánocemi vyvrcholily v 11 hodin a 16 minut silou 4,7 stupně Richterovy škály.
V té době byla poškozena a narušena statika farního kostela sv. Jana Křtitele.
Po sametové revoluci v listopadu 1989, kdy v Československu padl komunistický
režim, se lidé učili žít v nových demokratických poměrech. Postupně byl obnoven
také církevní život, hlavně zásluhou reemigrantů z Banátu, kteří duchovně podpořili
místní věřící a obnovili kulturní církevní tradice.
Ve Skalné bylo ustanoveno Občanské fórum, jehož mluvčími byli pánové J. Kozlík, L.
Vokoun, E. Gold a dámy Lezzaniová a Martincová. Skalenští se také 27. 11. 1989
připojili ke generální stávce, která proběhla na celém území Československa.
2. 12. 1989 byl svolán Dialog – diskusní fórum stávajícího vedení města se skalenským
Občanským fórem k celkové situaci a perspektivě města.
V závěru roku se skalenští občané aktivně zapojují do sbírek na pomoc Rumunsku.
V roce 1990 se konaly první svobodné volby do obecních a městských zastupitelstev
– vítězem voleb bylo Občanské fórum a starostou byl zvolen pan Milan Procházka, s
jehož jménem je spojeno prvních šest skalenských polistopadových let.
Po jeho předčasném úmrtí byl v roce 1996 zvolen starostou pan Arnošt Terschauer,
dosavadní místostarosta.
V roce 1998 byl zvolen starostou pan Josef Kohout
Od r. 2002 byl devět let starostou pan Radomil Gold.
Od roku 2012 se stala starostkou města paní Rita Skalová.
1. 6. 1991 se ve Skalné konaly první česko-bavorské slavnosti, při kterých pánové
Milan Procházka (starosta Skalné) a Günter König (starosta Neusorgu) podepsali
smlouvu o partnerství obou měst.
1991 – farnost Skalná připadla do nově vzniklé Plzeňské diecéze
1992 – byla podepsána podobná smlouva také s německým Himmelkronem.

- konalo se první setkání rodáků německé národnosti (červen), které dalo vzniknout
tradiční každoroční pouti ke sv. Janu Křtiteli
V roce 1992 se Skalná stala členem Euregia Egrensis a v dubnu 1999 členem Svazu
měst a obcí Kamenné vrchy spolu s Plesnou, Luby, Velkým Luhem, Milhostovem,
Novým Kostelem, Třebení a Křižovatkou.
V roce 1990 do Skalné se přistěhovala tzv. druha vlna banátských Čechů a spolu
s nimi začala nová éra rozkvětu společenského života. Významnou roli v životě
Skalné zaujímá Sdružení Čechů z banátských Karpat. V roce 2000 a 2006 se ve Skalné
sešlo více než 600 účastníků Setkání rodáků z rumunských Karpat.
Významnou roli v duchovním a společenském životě sehrává místní farnost, jejíž
členové působí nejen ve Skalné, ale také v Plesné, Lubech a okolí.
18. 8. 1996 se v kostele sv. Jana Křtitele ve Skalné konal také jeden z koncertů
přeshraničního festivalu Mitte Europa, dále se v kostele pravidelně konají adventní
koncerty.
V roce 2002, s příchodem nového administrátora P. Piotra Libnera (pochází z Polska)
do farnosti, nastal čas, kdy se více začalo s opravami církevního majetku farnosti. Do
roku 2016 byly provedeny tyto práce: statické zajištění (náklady 1.480.000 Kč),
rekonstrukce elektroinstalace (89.000 Kč) a vyhotovení celkové projektové
dokumentace potřebné ke stavebním úpravám kostela (250.000 Kč).
V programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2014 – 2020 byl schválen projekt č. 92 „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez
hranic“.
Cílem projektu je vytvoření míst „bez hranic“ za účasti partnerů z České republiky –
Římskokatolické farnosti Skalná a Města Skalná, a z Bavorska – farnosti Patrona
Bavariae Neusorg a obce Neusorg. Projekt vyplývá ze společné historie a území
obývaného oběma národy.
Aktivity projektu, který je naplánován od února 2017 do září 2019, spočívají ve
vzájemných setkáváních obyvatel obou příhraničních obcí při nejrůznějších
příležitostech, ať už jsou to koncerty, letní slavnosti, poutě, setkání a spolupráce dětí
při vystoupeních, výtvarných výstavách a soutěžích, vzájemné návštěvy dětí, občanů
a seniorů. V rámci projektu je připraveno 20 komunitních akcí.
Další aktivitou projektu je obnova kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné (oprava krovů a
výměna střešní krytiny, odvlhčení zdiva a oprava fasády, zlepšení odvodu srážkových
vod (cca 14.500.000 Kč) instalace kamerového systému na věž kostela a do interiéru
kostela (56.599 Kč), ozvučovací technika (108.850 Kč), elektronický zabezpečovací
systém kostela (75.400Kč).

Finančně na opravě farního kostela se podílely:
Dotace CÍL 3: 11.474.744,04
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: 882.676 Kč
Biskupství plzeňské: 1.675.000 Kč
Město Skalná: 1.500.000 Kč
Farnost Skalná: 2.000.000 Kč
Veřejná sbírka: 217.974 Kč (ke dni 31. 7. 2018)
V současné době prezidentem České republiky je Miloš Zeman, předsedou vlády
Andrej Babiš, hejtmankou Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, starostkou města
Skalná paní Rita Skalová.
ve Skalné, dne 9. srpna 2018

zástupci Města Skalná:

zástupci Římskokatolické farnosti Skalná:

Seznám dárců, kteří přispěli v rámci veřejné sbírky
na opravu kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné
- do 31. července 2018
1. Miroslav Balej
2. Jana Baranová
3. Jaroslav Bláha
4. František Cizler
5. Jan Čmelák
6. Linda Do
7. rodina Goldova
8. Věra Hejsková
9. Jarmila Housková
10. rodina Hrnčálova
11. Josef Kapic
12. Anna Kapicová
13. Gerhard Kirch
14. Denisa Kirchová
15. Kristina Kirchová
16. Valentina Kirchová
17. Josef Kohout
18. Květa Koprušťáková
19. Rostislav Král
20. Miroslav Kubinec
21. Kulturní sdružení občanů německé
národnosti Skalná
22. Bronislava Kuželková
23. Piotr Libner
24. Petr Lörincz
25. Miroslav Lučan
26. Maria Marianusová
27. Daniela a František Marianusovi
28. Josef Mašek
29. Anna Mašková
30. Anna a Václav Maškovi
31. rodina Melničukova
32. Karel Mizera
33. Ladislav Mošovský

34. Luděk Motyčák
35. Marie a František Němečkovi
36. Karolina Palkovičová
37. Tomáš Pěček
38. Jana Pelesková
39. Pavla Pospíšilová
40. Margareta Povenzová
41. Božena Pragerová
42. Jana a Vojtěch Přibylovi
43. Erhard Roth
44. Josefina a Václav Rothovi
45. Marie a František Rothovi
46. Marie a Josef Rothovi
47. Petr Roth
48. Anna Rothová
49. Michaela a Jiří Rybovi
50. Anna a Ignác Salvovi
51. Sbor dobrovolných hasičů Skalná
52. Amalie a František Seidovi
53. Terezie Sekalová
54. Helmut Schuster
55. Pavel Schuster
56. Marie Schusterová
57. Rita a Otakar Skalovi
58. Václav Špicel
59. Alois a Kateřina Špicelovi
60. František a Marie Tržilovi
61. Kristina Valečková
62. Dana a Lubomír Valentovi
63. Anna Vavríková
64. Jan Vohralík
65. Martin Vrátník
66. Václav Vrba
67. Klára Wolfová

