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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
koncem minulého měsíce jsem navštívila naši partnerskou obec
Neusorg. V letošním roce slavíme 30. výročí našeho partnerství.
Projednali jsme s panem starostou Petrem Königem možnosti další
spolupráce. Naše dlouhodobé dobré vztahy by měly být ještě více
prohloubeny
díky
několika
setkáním během plánovaných
kulturních akcí, které se letos
budou konat na obou stranách
hranice. Chtěli bychom se
navzájem více poznat i za pomoci
krátkých videí, která se budou
zabývat různými tématy a místy
v obou obcích. Skupina cyklistů, v
čele s panem starostou Neusorgu, již mnoho let pořádá výlet k nám do Skalné. Rádi návštěvníky
přivítáme a možná bychom i my mohli na kole zajet do naší partnerské obce.

Přeji Vám všem, jménem svým i jménem pana starosty
z Neusorgu krásné léto se spousty zážitků, ale především
hodně zdraví😊

starostka města - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce června
Antonie Radová

80 let
Blahopřejeme!
Matrikářka MěÚ Skalná - Jana Herrová

Knihovna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Během posledních pár měsíců došlo v knihovně ke změně knihovního systému na vypůjčování, vracení,
evidenci a katalogizaci knih. Stávající program Clavius nahradil novější, propracovanější a jednodušší
Tritius, který byl poskytnut na základě dotace VISK3, kterou poskytuje ministerstvo kultury a část
programu byla uhrazena Městem Skalná.
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Ke konci měsíce června proběhne revize knih, tj. kontrola stavu knih v knihovně a zjištění skutečného
stavu fondu. Proto žádám čtenářské hříšníky, kteří mají knihy zapůjčeny dlouhodobě, o vrácení.
Od 01. 06. je knihovna otevřena i v pondělí, a to od 15:00 hod. do 17:00 hod. V tento den můžete
využít také službu MVS (meziknihovní výpůjční systém, tj. knihy, které nemá naše knihovna se mohou
zapůjčit v knihovně v Chebu). Tato služba je zpoplatněna za cenu poštovného. Knihovna zůstává také
otevřena ve čtvrtek od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Ráda bych také připomněla možnost vypůjčení deskových her, které jsou k dispozici v knihovně.
Vypůjčení je zdarma. Podmínky vypůjčení Vám sdělím. Nejoblíbenějšími hrami se staly např. Duplex,
Speed Cups, Kuřecí olympiáda, To je otázka!, Doba kamenná, Tik… Tak… Bum! Baobab, IceCool ledová
škola, Play! Staň se hvězdou internetu.
Během minulých měsíců bylo zakoupeno přes 70 nových titulů, které jsou již v knihovně připraveny
k vypůjčení. O některé knihy je veliký zájem, proto můžete využít službu REZERVACE (e-mailem nebo
osobně). Služba Vám zajistí, že jakmile se kniha vrátí do knihovny, přijde Vám SMS informace o tom, že
si ji právě vy můžete vypůjčit a je Vám rezervována několik dnů.
Nejlépe hodnocené knihy, které byly zakoupeny:
555 Výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka – Výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka vyráží na 100
nádherných míst po celé České republice a mapuje v jejich okolí dostupné podniky, kam můžete zajít
na
fajn
jídlo,
kafe,
sladkost,
pivo
nebo
třeba
večerní
drink.
A co všechno kromě 555 gastrotipů pro vás Lukáš vysype ze svého cestovatelského báglu? Každý výlet
popíše a vždy ho doprovodí fotografií od respektovaných českých fotografů a cestovatelů. Partner
Kudyznudy.cz přihodí další možnosti, kam se v dané lokalitě podívat. Pomocí QR kódu Mapy.cz si
budete moct stáhnout celý výlet i Lukášovy tipy do navigace. A co je hlavní? I s novou knihou můžete
vyrazit sbírat razítka ze svých návštěv, však všechny ty skvělé podniky se na vás už netrpělivě těší!
Věříme, že gastroturistika bude moci brzy znovu začít!
Delegátka cestovní kanceláře – Démonizovaná práce, zaměňovaná s pohádkovou dovolenou, sněná,
kritizovaná, záviděná i zatracovaná, dozajista málo probádaná. Jsou delegáti, zástupci cestovních
kanceláří, skutečně ti, kteří získali práci snů, anebo je to pod pokličkou stále jen lopota a stereotyp,
jako jiné profese? Začtěte se do reálné zpovědi dlouholeté delegátky, která více než deset let žije
většinu roku v exotických zemích pod záštitou cestovních kanceláří. V knize zcela bez příkras odhaluje,
co vše takový životní styl obnáší, co vám dá a vezme. Ema Paulů píše blog na facebookové stránce
„Delegat-Rep“ a pro zájemce pořádá kurzy, jak se stát delegátem cestovní kanceláře.
Dokud mě nenajdou - Jednoho dne se do odlehlé pobřežní vesnice přistěhuje cizí žena. Místní nemají
tušení, že Charlie si právě odseděla několik měsíců ve vězení za poskytnutí falešného alibi vrahovi. Byla
to chyba zamilované ženy, která nevěřila, že by její přítel mohl být vinen. Zatímco Charlie pomalu ztrácí
na ostražitosti a navazuje nová přátelství, nemůže se zbavit pocitu, že ji někdo sleduje – někdo, kdo ví,
co udělala.
Tři hodiny - Tři hodiny, to je 180 minut nebo 10 800 vteřin. Je to ranní vyučování, generálka Macbetha
a putování po zasněženém lese. Je to celá věčnost vyplněná čekáním na zprávy nebo odpočítáváním
času před něčím strašným. V těch 180 minutách zjistíte, pro koho zemřete a kdo bude zabíjet. To
nemyslitelné se stalo na venkově v Somersetu, ve škole, která je v obležení. Příběh vyprávějí lidé, kteří
se ocitli v jádru dění, počínaje raněným ředitelem v knihovně, který nemůže pomoci svým uvězněným
žákům a zaměstnancům, přes poprvé zamilovanou puberťačku Hannah, rodiče zoufale čekající na
zprávy o dětech, šestnáctiletého syrského uprchlíka, který se pokouší zachránit svého mladšího bratra,
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policejní psycholožku snažící se odhalit totožnost střelců, i žáky, kteří nalezli útočiště ve školním
divadle. Ti všichni prožívají nejintenzivnější hodiny svých životů, kdy se zlo a teror střetnou s odvahou,
láskou a spásou.
Pustina - Švédský venkov, to nejsou jen nekonečné lesy, jezera s křišťálovou vodou a malebné červené
domy na smaragdových pasekách. Daleko od civilizace bují lidská závist a chudoba, dívky nabízejí sex
na zapadlých parkovištích a na chátrajících samotách se daří drogám. Liv Björnlundová si svůj osud
nevybrala, určila jí ho Pustina, vesnice na samém konci silnice. Dcera ze statku, který poznamenala
rodinná tragédie, pracuje na benzinové pumpě, kam ji každý den vozí otřískaným volvem její despotický
otec Vidar. Liv si připadá jako v kleci. Až do chvíle, kdy je v opuštěné studni v lesích nalezen Vidar mrtvý.
Do smrti hněvivého starého muže se zaplete dvojice dealerů a zlodějíčků, kteří věděli o jeho skrývaném
bohatství. Ale všechno může být složitější. Vždyť nešťastníků, jimž vražda nabízí vstupenku do lepšího
života, je Pustina plná.
Babičky na tahu - Rose, Tess, Della, Pam a Jenny – pět sedmdesátnic z anglického Exeteru, které se
seznámily při lekcích aqua aerobiku a jedna by za druhou dala ruku do ohně, netuší, že jejich poklidný
život má nečekaně nabrat pořádné obrátky.
Jenny se totiž rozhodne znovu vdát, a ke všemu za muže, kterého ani moc dlouho nezná. Ale to je pro
její přítelkyně ten nejmenší šok! Eddie, Jennin nastávající, totiž se svým synem vyráží oslavit zásnuby
do Las Vegas, a Jenny se tím rozhodně nehodlá nechat zahanbit.
Její rozlučka se svobodou se bude konat v nejkrásnějším a nejromantičtějším městě na Zemi – v Paříži!
A bude to velké!
Dámy to ve stínu Eiffelovky rozjíždějí jako zamlada. Procházejí se po památkách, popíjejí šampaňské,
užívají si francouzskou kuchyni a vůbec městu světel dokazují, že věk je opravdu jenom číslo. Zároveň
ale i samotná Paříž odhaluje nové věci jim. Nové radosti, nové možnosti, perspektivy a sny. A možná
nakonec tenhle výlet změní i je samé. Ustrnout na místě totiž není žádná výhra ani na stará kolena. A
život po sedmdesátce zdaleka nekončí!
Klára Pilnáčková
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Obnova budov a vybavení Základní školy Skalná
Za veškeré pozitivní proměny Skalné vděčíme mimo jiné tomu, že jsme vždy dokázali včas předvídat
budoucí potřeby, dokázali se na změny připravit a následně získali finanční prostředky na rozsáhlé a
nákladné projekty důležité pro spokojený život v našem krásném městě.
Jedním z důležitých úkolů do budoucna je zásadní obnova budov a vybavení Základní školy Skalná.
Přesto, že byly v posledních letech vynaloženy značné prostředky do modernizace učeben, nestačí to.
Hlavní budova je více než 100 let stará, budova 1. stupně („chanosu“) je dožilou montovanou stavbou
z osmdesátých let, která se nedá ani efektivně zateplit, natož stavebně upravit, o budově jídelny a
družiny nemluvě.

Jediným reálným východiskem je jít cestou zásadní přestavby. Po vzoru požární zbrojnice jsme se
rozhodli k přípravě na kompletní modernizaci celé školy a sloučení všech provozů do jednoho celku.
Projekt je to ambiciózní a rozsáhlý, ale nezbývá než udělat maximum pro jeho naplnění.
Město, v těsné spolupráci s novým
vedením Základní školy Skalná,
zahájilo již v loňském roce pořizování
studie celkové přestavby. Na místě
dožilého „chanosu“ by měla vzniknout
zcela nová budova, do které bude
integrována školní jídelna s kuchyní,
celý první stupeň a nové odborné
učebny. Tento objekt bude propojen
se sportovní halou, kde bude i nadále
probíhat výuka tělesné výchovy a
zároveň i se stávajíc hlavní budovou, která projde generální rekonstrukcí. Součástí nového komplexu
by měla být i městská knihovna a učebny základní umělecké školy. Škola získá i zcela nový hlavní vstupní
portál před kterým vznikne nová nástupní plocha. Součástí projektu jsou i nové parkovací plochy, zeleň
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a ostatní doprovodná technická zázemí.
Projektu bude muset ustoupit dům manželů
Strapkových, kteří jej městu odprodali, a
který bude následně zdemolován.
Vzhledem k tomu, že se všude hovoří o nové
budoucí podpoře infrastruktury ze strany EU,
musíme být na tuto chvíli opět připraveni.
V následujících dnech podáme žádost o
vydání územního rozhodnutí a do konce roku
bychom měli mít k dispozici i stavební povolení. I nadále budeme projekt „ladit“ ze strany technického
a odborného vybavení, stejně jako budeme řešit přípravu na podání budoucích žádostí o příslušné
dotace. Celou záležitost vnímáme jako velikou příležitost, jejímž naplněním bychom posunuli naše
město opět o značný kus dopředu.
Jako vždy nevíme, zda to vyjde, ale věříme tomu a uděláme maximum pro úspěšnou realizaci celého
projektu.
Ing. Radomil Gold - místostarosta města
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Po tvrdém lockdownu se hasičská zbrojnice otevřela opět veřejnosti
Po vládním nařízení, které nařizovalo povinné testování zaměstnanců, bylo ve vstupním prostoru
hasičské zbrojnice Skalná zřízeno testovací centrum pro odhalení nemoci COVID 19. Jako první se zde
testovali zaměstnanci MěÚ Skalná, základní a mateřské školy. V druhé vlně se zde začali testovat
zaměstnanci i jiných firem, a nakonec široká veřejnosti. Toto testovací centrum bylo zřízeno Městem
Skalná a samotné testování pro nás zajišťovali zaměstnanci Aquafora Františkovy Lázně, a.s., a to vždy
v pondělí (firmy) a pátek (veřejnost). Na vyžádání byl vydán dokument o negativitě s platností 72 hodin.
Po celou dobu testování nebyl zachycen ani jeden pozitivní test na COVID 19. Předpokládá se, že
činnost tohoto testovacího centra bude ukončena k 30.6.2021.
Mimo testování se otevřela hasičská zbrojnice i dětem a školským zařízením. Nejdříve se s objektem i
hasičskou technikou seznámily děti z naší mateřské školky a po nich zde strávili pěkný den i žáci ze ZŠ
Luby. Během exkurze byla k vidění technika hasičů. Studenti se postupně seznamovali s prací hasičů.
Názorně si vyzkoušeli přivolat pomoc v případě mimořádné události přes mobilní telefon a operační
středisko v Karlových Varech. Lubští žáci byli navíc přítomni opravdovému požáru osobního
automobilu, který byl uhašen za pomoci práškového hasícího přístroje v první fázi hoření.

Začala intenzivní odborná příprava hasičů.
Po uvolnění covidových opatření se dne 5. června 2021 naši hasiči zapojili do povinné odborné přípravy.
Účelem podobných cvičení je možnost si vyzkoušet taktiku a provedení zásahu i techniku, která musí
být vždy ze 100 % připravena. Vzdálenost požáru od zdroje vody pět kilometrů, převýšení 100
výškových metrů, dva hasební úseky, 3000 litrů za minutu po dobu jedné hodiny. To bylo cvičení hasičů,
které simulovalo rozsáhlý lesní požár u Libé na Chebsku. S využitím velkokapacitních čerpadel Somati
hasiči zvládli hadicemi dostat vodu na velkou vzdálenost. U takovýchto náročných zásahů je nutná
spolupráce s kolegy z ostatních krajů, aby bylo možné systémem velkokapacitních čerpadel zajistit
nepřetržitou dodávku vody na místo požáru. Společně s karlovarskými hasiči se cvičení zúčastnili
rovněž kolegové z HZS Plzeňského kraje a z HZS hl. města Praha. Skalenští hasiči byli nasazeni v první
linii na proudech hašení v prostoru požáru, i na úseku velkokapacitních čerpadel Somati, které
obsluhovali hasiči HZS Praha. Velitel JSDH Skalná mimo jiné plnil úkoly na úseku štábu zásahu.
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Velitelé si ověřili své znalosti v sobotu 12.června. V tento den na hasičské zbrojnici proběhla cyklická
příprava velitelů našeho kraje. Během sobotního dne profesionální hasiči seznamovali velitele
s taktikou zásahu, spojením i právními předpisy. Na závěr velitelé své znalosti stvrdili testem. V případě
úspěšného výsledku si velitelé prodloužili svá osvědčení o dalších pět let.

Prosba – žádost o poskytnutí autovraku
Hasiči Města Skalná, by rádi touto cestou oslovili majitele vozidla, které je určeno k ekologické
likvidaci, zda by toto vozidlo před likvidací neposkytli k výcviku hasičů. Tento výcvik se bude
konat dne 10. 7.2021. Hasiči v rámci odborné přípravy na zásahy u dopravních nehod budou
prodlužovat svá osvědčení a součástí odborné přípravy je technika, při které je simulován
zásah na dopravní nehodu. Vozidlo by mělo být kompletní na kolech. Za poskytnutí autovraku
Vám skalenští hasiči pomohou s následnou likvidací samotného vozidla včetně dopravy a
administrace. V případě dotazů kontaktujte velitele na mob: 777597803
Roman Melničuk – velitel
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Zprávičky ze školičky
Ve středu 12. května proběhl projektový den „Na návštěvě u hasičů“, kdy všechny třídy školky navštívily
místní hasičárnu, pobesedovaly s hasičem, viděly ukázky výstroje a techniky hasičů a následně
navštívily i hasičské muzeum na hradě Vildštejn. Velmi děkujeme veliteli jednotky místních
dobrovolných hasičů panu Romanu Melničukovi za čas, který dětem věnoval. Bez takové spolupráce a
ochoty by nebylo možné tyto nevšední zážitky dětem zprostředkovat a umožnit.
Ve středu 19. května se celá školka vypravila na dobrodružnou výpravu na hrad Vildštejn spojenou
s prohlídkou podhradí, hradního nádvoří, věznice i prostor celého hradu včetně hasičského muzea.
Tento zážitek nám umožnili majitelé hradu zdarma včetně tištěného průvodce o hradu Vildštejn. Touto
cestou majitelům hradu velice děkujeme.
V úterý 25. května nás po dlouhé několika měsíční covidové odmlce navštívilo chebské divadlo Pohádka
přímo v naší školce s pohádkou „O perníkové chaloupce“. Klasická pohádka se všem líbila nejen proto,
že jí většina dětí znala.
V pátek 28. května se děti i učitelky třídy Motýlků fotily na památeční ročenky a TABLO budoucích
prvňáčků od profesionálního fotografa. Tablo je pro veřejnost vystaveno ve městě ve výloze u Naarů.
V úterý 1. června byl velký den. Byl totiž svátek všech dětí😊. Spousta pomocníků a organizátorů se
sešla na fotbalovém hřišti, aby společně připravili dětem plánovanou oslavu. Ve spolupráci se
sportovními lektory, žáky 9. tř. ZŠ s jejich třídní učitelkou Mgr.K.Hnilicovou, zástupců Města Skalná –
paní starostky i paní tajemnice, zástupce FK Skalná pana Ing. M.Baleje proběhla velice vydařená oslava
DNE DĚTÍ. Účastnily se všechny tři třídy naší MŠ a hned v úvodu je uvítaly pohádkové postavy – Mickey
a Minnie. Pohádkoví maskoti provázeli děti všemi stanovišti, na kterých děti plnily sportovní úkoly.
Celkem bylo připraveno 8 stanovišť. Na posledním stanovišti v cíli se rozdávaly zasloužené odměny
(balíček plný dobrot a kyblík plný cukrové vaty). Počasí bylo v tento den přímo ukázkové, takže to byla
celkově dle následného hodnocení dětí suprová oslava😊. Touto cestou ještě jednou velice děkuji
všem již výše jmenovaným za vstřícnou spolupráci. Také posílám poděkování panu Fúričkovi ml. za
zapůjčení masek pohádkových maskotů, bez kterých by to pro děti nebylo tak atraktivní a zároveň panu
Janu Valečkovi za věnování cukrové vaty pro všechny děti.
Ve čtvrtek 10. června uskutečnily všechny třídy školní výlet na nedaleký Ranch Mlýnek. Poprvé letos
jela s námi také třída nejmladších dětí – Berušek. Všichni si to moc užili i počasí znovu celkem přálo.
Autobus pana Josefa Bílého nás spolehlivě odvezl i přivezl až před školku. Pro některé děti byla
zážitkem už samotná jízda autobusem s kamarády. A co teprve na ranči, to bylo radosti a zážitků. Fotky
z fotogalerie MŠ jsou toho dokladem.
V pondělí 14. června se konal projektový den „Beseda s myslivci“. Ochotní myslivci přišli za námi a
podělili se s dětmi o své zkušenosti a zážitky z přírody, povídali si s dětmi nad obrázky zvěře žijící
v našich lesích, o chování lidí v přírodě, připravili dětem ukázky paroží srnčí, jelení, daňčí, mufloní aj.
zvěře. Názorně předvedli dětem funkci vábniček, oblečení myslivců apod. Děkujeme myslivcům za
jejich ochotu a čas strávený společně s dětmi.
Za mateřskou školu Bronislava Kuželková
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4. ročník Skalenského pivního běhu se opět vydařil!
Letošní ročník byl opravdu velkolepý, nejen že se lidé těšili na čepované pivko a zábavu ve společnosti
ale také se opravdu velmi zodpovědně připravili. Rekordní počet soutěžících v kostýmech z pohádkové
říše nabídl opravdu skvělou podívanou a Skalnou se hemžilo mnoho Křemílů, Bolků, Karkulek, Víl, Trolů
a dalších postaviček…
Na 9 kilometrů dlouhé trase, kde na soutěžící
čeká sedm piv a šest záludných úkolů, se
opravdu poctivě pilo a soutěžilo. I přes vratkou
lávku na ostrůvek v rybníčku pod hradem, se
vykoupal pouze motýl Emanuel, který cestou
zpět galantně vodou doprovázel Makovou
panenku na pevninu.
Závodu se účastnilo celkem 75 dvojic, které
soutěžili ve třech disciplínách (muži, ženy a
smíšené týmy). V každé disciplíně bylo
odměněno prvních pět týmů a po vyhlášení se
řádně oslavovalo.
Fotografie z akce budou zveřejněny na webových stránkách a Facebooku hradu Vildštejn. Video
reportáž můžete vidět na youtube kanálu Hrad Vildštejn. Pro efektivní komunikaci se závodníky byla
také vytvořena Facebooková skupina, kde se vždy dozvíte vše potřebné pro svůj další start.
Pořadatelé děkují Městu Skalná, hasičskému sboru, Policii ČR, všem účastníkům a pomocníkům.
Pivu zdar a příští rok snad opět v hojném či vyšším počtu!

Rybářské závody
V sobotu 29. května 2021 uspořádalo město Skalná na vodní nádrži hradu Vildštejn šestý ročník
rybářských závodů pro dospělé členy i nečleny rybářské organizace. Závodů se zúčastnilo celkem 57
závodníků nejen ze Skalné, ale i širokého okolí.
Během závodů bylo uloveno 28 kaprů a mnoho dalších menších druhů ryb. Závod vyhrál p. Černovský
s úlovkem kapra 52 cm, na druhém místě p. Bubla starší – kapr 49 cm, na třetím místě p. Kužel M. kapr 48 cm, čtvrté místo obsadil p. Cinade Konstantin – celkový součet délek nachytaných ryb 443 cm,
na pátém místě p. Glázer Jiří – celkový součet délek nachytaných ryb 287 cm.
Po vyhlášení výsledků se losovala výherní soutěž o ceny. Děkujeme všem sponzorům: Truhlářství
Hoffmann, Skalex Skalná, Bramborárna Třebeň, Zemědělské družstvo Křižovatka, LB Minerals, Elroz
Plesná, Lukas Skalná, p. Hoferic a Michaela a Jiří Rybovi. Hlavní cenu soutěže „živé sele“ vyhrál
p. Voříšek z Chebu.
Poděkování patří slečnám Denise Kirch, Adéle Slepičkové a Elišce Pošvové za prodej lístků do soutěže,
které nabízely rybářům během závodů.
Děkujeme pí. Kamile Kirch, pí. Renatě Slepičkové za kvalitní občerstvení. Panu Václavu Plachému za
zapůjčení zvukové aparatury. Počasí nám přálo, a tak nám mohl i zahrát a zazpívat.
Tradičně dobrou pořadatelskou činnost přeměřování a zapisování úlovků prováděli pí. Lucie Bálintová,
Patrik Mariánus a p. Miroslav Sedláček ml.
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Dále bych chtěl poděkovat Městu Skalná za skvělou spolupráci. A v neposlední řadě p. Karlu
Schveinerovi, který vedl spolek „Přátelé od jezírka“ 6 let.
František Kirch

Dětské rybářské závody
V sobotu 5. června, při krásném dopoledni, uspořádalo Město
Skalná na vodní nádrži u hradu Vildštejn rybářské závody pro děti
od 5 do 15 let, které byly určeny, jak pro členy, tak i pro nečleny
rybářské organizace.
Závodů se zúčastnilo 28 startujících mladých rybářů, ti nejmladší
pod dohledem svých rodičů. Každý závodník byl obdarován
dárkovým balíčkem, které dětem věnovalo Město Skalná.
Občerstvení zajišťovaly pí. Kamila Kirch a pí. Radana Sedláčková,
kterým děkujeme.
Uloveno bylo 26 kaprů, 1 amur, zlatý
karas a mnoho dalších menších ryb
(líni, plotice, jeseni, okouni). Závody
vyhrál Černovský Michal – kapr 53
cm, druhé místo obsadil Robin Kirch –
amur 50 cm, třetí místo Lukáš Kužel – kapr 49 cm, čtvrté místo s celkovým
součtem všech ulovených ryb 260 cm obsadil Karel Drápal, páté místo
s celkovým součtem všech ulovených ryb 244 cm obsadil Dan Makovický.
Děkujeme pořadatelům, pí. Lucii Bálintové, p. Miroslavu Sedláčkovi ml. a
Patriku Mariánusovi za přeměřování úlovků a vedení Města Skalná za
podporu akce.
Pro velký zájem budeme tuto akci připravovat i v následujících letech.
František Kirch
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Inzerce

Koupím byt a garáž ve Skalné
Popř. nebytový prostor.
Rychlé jednání, děkuji za nabídky.
Tel. 777 821 665
Hotel Garni Vildštejn ve Skalné příjme údržbáře na poloviční úvazek
nebo DPČ. Požadujeme zručnost a znalost řemeslných prací.
Nástup možný ihned.
Více na tel. čísle: 777 141 385 Kirch Roman.
Servírka, číšník.
Hospůdka na Chaloupce příjme servírku/číšníka na HPP.
Požadujeme: příjemné vystupování, pracovní nasazení,
komunikativnost s hosty, nutná aspoň částečná znalost Německého
jazyka, praxe v oboru vítána, případně zaučíme. Pracovní doba –
krátký/dlouhý týden od května do října, listopad až duben 3 dny
práce, 1 den volno, 3 dny práce, potom 7 dní volno. Nástup možný
ihned.
Dále hledáme výpomoc do obsluhy na víkendy na částečný úvazek
nebo brigádně.
Bližší informace osobně v restauraci na Chaloupce, denně od 11:00.
Kirch a Kirch s.r.o., tel:777 141 385
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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. června 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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