STRANA 7

SKUTE SKÉ NOVINY

ádkový inzerát
Hledám p ítelkyni. Nabízím své p átelství t!lesn! postižené, osam!lé,
up ímné žen! ve v!ku 40 – 60 let (není podmínkou). T: 732 674 306.

ádkový inzerát
Opravy travníchseka"ek všechtyp#. Zemní práce bagrem.
Skute", tel.: 606 306 266, 606 306 270

ádkový inzerát
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony,
losy, akcie, celé sbírky – v!tší množství – poz#stalost po sb!rateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskarna@ komurka.cz nebo tel.:
724 229292.

O NÍST!EDISKO
Optika – Olivová – Skute"

Centrum pro zdravotně postižené
Pardubického kraje - pracoviště Chrudim

Vám nabízí:

V Centru pro zdravotn! postižené poskytujeme bezplatné sociáln!-právní poradenství. V rámci poradenství jsou poskytoványinformace o dávkách
a p ísp!vcích, pomoc p i výb!ru vhodné sociální služby, zprost edkování kontakt# s odborníky, informace o pracovním uplatn!ní atd. Nabízíme
služby osobní asistence d!tem i dosp!lým. Další službou je p#j"ovna
rehabilita"ních a kompenza"ních pom#cek pro zdravotn! postižené, kde
p#j"ujeme nap íklad mechanické vozíky, chodítka, nástavce na W C a další. V Centru je možnost zakoupení baterií do sluchadel a kompenza"ních
pom#cek pro zdravotn! postižené (dudlíky, h íbe"ky, hadi"ky a,.). M!sto
Skute" navšt!vuje pracovník Centra každý"tvrtýtýden v m!síci a kontaktní místo sídlí v zasedací místnosti M!stského ú adu Skute".

AKCE !ÍJEN
Povrchová vrstva

CRIZAL,

Kontakt: Revolu"ní 594
Chrudim
537 01
tel.: 469620 320
web: www.czp-pk.cz

ušet#íte až1700,-K".
Skute",Sládkova 849
tel.:469 350 541

K a lend áře
na rok
2011
Do konce roku ješt! zbývají
t i m!síce, ale jak se íká: co
m#žeš ud!lat dnes, neodkládej
na zít ek. Už nyní si m#žete poídit nový skute"ský stolní kalendá nejen pro sebe, ale nap .
jako dárek svým známým nebo
p íbuzným.
Kalendá e s názvem Skrytá
krása muzea jsou plné barevných fotograÞí p#vabných exponát#, které ukrývají muzejní
depozitá e.

Inzerce ve Skutečských novinách
Rozm"r
celá strana
1/2 strana
1/8strany(8,5x12,5cm)
formát vizitka
ádková inzerce

Cenav!etn" DPH
11.900,- K"
5.950,- K"
1.500,- K"
715,- K"
240,- K"

- opakovaná inzerci (min. 3xpo sob!) 15% sleva
- opakování inzerátu po celýrok 30 % sleva
- p íplatek za barevné provedení na str
. 8+ 30 % ceny,
na 1. stran! + 100 % ceny.
- další formátyse vypo"ítávají pom!rnou "ástkou
Informace na tel.: 469326 487, 731557 477

Cenakalendá e:40,- K"
Prodejní místa:
- m!stská knihovna
- ekonomickýodborM!Ú
- Turistické informa"ní centrum
v m!stském muzeu.

Autoškola ABC otevřela
školící středisko
D íve než se na budov! bývalého vým!níku na sídlišti objevila nová cedule, mohli jsme se pouze dohadovat o tom, jakým ú"el#m bude nyní objekt sloužit. V srpnu zde bylo otev eno školící st edisko idi"# a sou"asn!
nová moderní u"ebna zdejší autoškoly. Zatímco o "innosti autoškoly má
jist! každýz nás pom!rn! p esnou p edstavu, školicí st edisko idi"# už je
mén! obvyklou záležitostí. Má jeho existence na menším m!st! své opodstatn!ní? „Školicí st edisko ve Skut!i svoje využití ur!it" najde. Povolání
idi!e nákladního automobilu a autobusu je totiž nyní podmín"no školením
v rozsahu 140 hodin v akreditovaném školicím st edisku a dále pak každoro!ním školením v rozsahu 7 hodin. Nov" p ipravujeme i ve!erní školení
pro ve ejnost, na kterém chceme všechny idi!e seznamovat s aktuálními
zm"nami v pravidlech, bodovým systémem, povinnými léka skými prohlídkami a dalšími novinkami, které se mezi idi!e dostávají jen t"žko,“ ekl
Skute"ským novinám majitel autoškolyABC PetrŠlemr
.
Moderní u"ebna je samoz ejm! krom! školení využívaná i jako u"ebna autoškoly. Získat zde lze
všechny druhy idi"ských
oprávn!ní, od malé motorky, p es osobní automobil
až po nákladní automobil
a autobus. %ím kvalitn!jší
bude výuka i pr#b!žné proškolování profesionálních i
ostatních idi"#, tím bezpe"n!jší bude silni"ní provoz pro
všechnyjeho ú"astníky.
/
bal/

LukášHnát, DiS.
sociální pracovník
mobil: 775693 989
mail: hnat.lukas@ centrum.cz

V ý sledky ry bá ř ský ch zá vodů
Na b ezích rybníka pod Št!pánovem zasedlo p i podzimních rybá skýchzávodech90 závodník#. Nejv!tším úlovkem se mohl pochlubit Pavel
Celarze Skut"e – kaprs délkou 53 cm. Celkem bylo uloveno 106 ks ryb –
z toho p evažovali kap i (103 ks), dále 1štika, 1okoun a 1candát.
První t i p í!ky obsadili tytozávodníci:
1. Bidmon Pavel – Poli"ka, 2. MoravecPavel, Humpolec, Brokl Vladimír,
Skute"
/
bal/

ádkový inzerát
Pronajmubyt 1+1nasídlišti ve Skut!i – dlouhodob! (zateplená bytovka,
plastová okna, nová kuchy$ská linka). Tel.: 776 321187.
V souladuse zákonem oú!etnictví,vyhláškou505/
2002Sb.,#ÚS!.512
azákonem odani zp íjm$ se M"stoSkute! rozhodloprovést závazné
zmapování k ížk$ asochnakatastruSkut!e ajehomístních!ástí.

M"stoSkute!,I#:00270903,se sídlem:
Palackéhonám"stí !p.133,53973Skute!

V ý zva pro vlastníky křížů a soch
M"stoSkute! tímtovyzývá vlastníky

Pohoda vládla na stran! závodník# i po adatel#.

! k íže u kostela na nám!stí Skute" na pozemku p.". 2452/
22 k.ú. Skute"
! k íže v ul. V. Svobodyza tratí na pozemku p.".2539/
2 k.ú. Skute"
! dvou k íž# na rozcestí do Horek na pozemku p.". 598k.ú. Skute"
! k íže na rozcestí ke koupališti na pozemku p.". 485k.ú. Skute"
! dvou k íž# na hbitov! ve Skut"i na pozemku p.".1701k.ú.Skute"
! k íže za hbitovem ke Zbožnovu na pozemku p.". 1255PK k.ú. Skute"
! k íže na P ibylov! na pozemku p.". 944/
5k.ú. Skute"
! k íže na návsi ve Skutí"ku na pozemku p.". 1102/
1k.ú. Skutí"ko
! k íže u "p. 57 ve Ž&árci u Skut"e na pozemku p.". 80/
1k.ú. Ž&árecu Skut"e
! k íže u trati ve Ž&árci u Skut"e na pozemku p.". 1218/
3 k.ú. Ž&árec
! k íže u trati v Rad"icíchna pozemku p.".7 k.ú. Rad"ice u Skut"e
! k íže u Svaté Annyna pozemku p.".308/
21k.ú. Št!pánov u Skut"e
! k íže na návsi ve Št!pánov! na pozemku p.". 663/
1k.ú. Št!pánov u Skut"e
! k íže U t echlip mezi Št!pánovem a Zbožnovem na pozemku p.". 203 k.ú.
Št!pánov u Skut"e
! k íže na návsi ve Zbožnov! na pozemku p.". 662/
8k.ú. Zbožnov
! k íže na rozcestí za Zbožnovem sm!rem ke Lhot! na pozemku p.". 758/
2
k.ú. Zbožnov
! k íže u lip mezi Zbožnovem a Lhotou na pozemku p.". 84/
1k.ú. Lhota
! k íže v Hn!v!ticíchna pozemku p.".3/
1k.ú. Hn!v!tice
! socha u Špitálku na pozemku p.". 2452/
29k.ú. Skute"
! socha v ul. V. Nováka u "p. 43 na stavební parcele ". 387 k.ú. Skute"
! socha u "p. 57 ve Ž&árci u Skut"e na pozemku p.". 80/
1k.ú. Ž&árec
! socha u kapli"kyna návsi v Rad"icíchna pozemku p.".110/
1k.ú. Rad"ice
abyse nejpozd!ji do 15. 4. 2011dostavili na M!stskýúad Skute" a doložili
vlastnictví t!chto objekt#. Pokud vlastník k íže "i sochyve stanoveném termínu nedoloží na M!Ú Skute" vlastnictví k výše uvedeným objekt#m, bude
M!sto Skute" postupovat v souladu s §135zákona ". 40/
1964, ob"anský
zákoník, ve zn!ní pozd!jšíchp edpis#.
Pavel Novotný,starostaM"staSkute!

