STRANA 7

SKUTE%SKÉ NOVINY

Realitní kancelá+ JARO
Skute?
Palackého nám'stí 369,
539 73 Skute2,
v 1. pat5e nad prodejnou pekárny Borová

Tel: 776 586 753, 469 813 415
Email: realityjaro@seznam.cz,

O%NÍ ST1EDISKO

 nabízíme našim klientům kompletní realitní služby
v oblastech prodeje a pronájmu všech typů nemovitostí

Optika – Olivová – Skute:

 zajistíme veškeré náležitosti související s převodem
nemovitostí až po vklad vlastnického práva do katastru
nemovitosti

Vám nabízí:

AKCE DUBEN

 zajistíme odhady i ﬁnancování nemovitostí

ádková inzerce
Koupím parcelu, pozemek, zahradu (Rást) ve SkutRi pro stavbu menšího
rodinného domku. NabídnKte prosím. Tel.: 777 957 004

ádková inzerce
Pronajmu menší nebytový prostor vhodný k podnikání, v KrounK, vedle
kadeUnictví. Bližší informace na tel. R.: 736 754 554

ádková inzerce
Opravy travních sekaRek všech typ[. Zemní práce bagrem.
SkuteR, tel.: 606 306 266, 606 306 270

ádková inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné bankovky, tuzexové
bony, losy, akcie, celé sbírky - vKtší množství - poz[stalost po sbKrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny, po domluvK pUijedu. Info na tel.
724229292

ádková inzerce
PJjAíme na cokoliv. Volejte PROVIDENT – tel.: 602 189 626

Pod#kování

slevy
samozabarvovacích
2o2ek TRANSITIONS
do výše 25 %

NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO ORIFLAME
Palackého náměstí 369, 539 73 Skuteč
v 1. patře nad prodejnou pekárny Borová

P+ijBte se podívat a vyzkoušet kosmetiku oriHame.
Nabízíme zdarma testování pleti, odbornou pomoc
pOi výbQru výrobkR, které si zamilujete.

Skute:, Sládkova 849
tel.: 469 350 541

BS

Najdete zde spoustu atraktivních výrobkR ze švédska
nejen pro sebe, ale i pro muže a dQti.

TIšíme se na vaší návštIvu vždy v pondIlí
a ve ?tvrtek od 13.00 do 16.30 hod.

BAMISTAV s.r.o.

BOŽÍKOVO POHÁDKOVÉ
KRÁLOVSTVÍ

Ždárec u Skutče

NOVV OTEVWENÁ PRODEJNA
(od 1. dubna)
Nám#stí Plk. Koukala 148, Luže
tel.: 725 241 310

BAMISTAV s.r.o.

Realizace stavebních úprav v rámci
programu Zelená úsporám:
- zateplování objektů
- návrh a instalace solárních panelů
- návrh a instalace kotlů na biomasu
- zpracování projektové dokumentace
a vyřízení dotací na úsporná opatření

tel: 775 308 707

info@bamistav.cz

nabízí:
 PAPÍRENSKÉ ZBOŽÍ  HRA:KY
 KNÍŽKY, KRMIVA
Provozní doba:
po - pá: 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
so: 8.00 – 11.00
U p:íležitosti otev:ení prodejny je p:ipraven bohatý a atraktivní program.

OBKLADY, DLAŽBY
zveme vás k návštěvě nové prodejny

Dodáváme:
 obklady a dlažby
 sanitární keramiku
 vany, sprchové
kouty

 koupelnový
nábytek
 spárovací hmoty
 ukončovací proﬁly

 vodovodní baterie

Svoji Ermu mAžete zdarma
za5adit do seznamu na
stránkách: www.skutec.cz

Poznáte
domácí násilí?
 místo, kde k násilí dochází, je
mimo spoleRenskou kontrolu, tedy
v soukromí (spoleRné obydlí, chata,
auto)
 všechny tyto znaky musí být pUi
posuzování situace, zda- li jde o domácí násilí pUítomny.
Domácí násilí nezahrnuje pouze násilí manželské/partnerské, ale
i násilí mezigeneraRní nebo mezi
jinými dospKlými osobami (sourozenci, pUíbuzní, pUátelé). Domácí
násilí nemusí dosahovat spoleRenské nebezpeRnosti trestného Rinu.
V prvních fázích se jedná o lidskou
d[stojnost, o ohrožení zdraví nebo
i života. PUestupkové Uízení, stejnK
jako policejní vykázání násilné osoby ze spoleRného obydlí má plnit
preventivní funkci.
Bílý kruh bezpeAí je obRanské
sdružení s p[sobností v celé :R,
založené v roce 1991. Poslání BKB
sleduje tUi cíle: poskytovat pUímou
pomoc obKtem a svKdk[m trestných
Rin[, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a
postavení poškozených v trestním
Uízení.
Bílý kruh bezpeRní provozuje DONA linku – nep:etržitou
telefonickou
pomoc osobám
ohroženým domácím násilím –
tel.A. 251 51 13 13
www.donalinka.cz

Provádíme:

Rádi bychom touto cestou podKkovali za projevenou soustrast všem, kteUí se
dne 23. 12. 2009 pUišli naposledy rozlouRit s paní Jaroslavou Burešovou
ze SkutRe. Dále dKkujeme za d[stojné vypravení pohUbu panu Cemperovi.
manžel a synové s rodinami

Kdo v srdci žije, neumírá.
Fr. Hrubín
Dne 9. dubna by své 15. narozeniny oslavil
Honzík Kremina ze SkutRe.
Stále vzpomínáme...
Rodiny Kreminova, Vendlova, Peškova
a Jelínkova.
Už jen kytičky na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 22. dubna 2010 tomu bude 10 let
co nás navždy opustil pan
Václav Kosař ze Skutče.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

Úprava psY AZURE – Eva Kolisková
Boženy NQmcové 359, Skute: 539 73
Objednávky stOíhání tel. na :.: 774 311 209

Krom' úpravy psA zajišCujeme prodej krmení
a pot5eb nejen pro psy, prodej proE ná5adí
a vyšívaných polštá5kA; bazarový prodej.
www.azurehamaj.cz
azurehamaj@seznam.cz evakoliskova@seznam.cz
otev+eno po – pá 13.00 – 17.00

MUDr. Josef Cimburek

oznamuje tímto nové telefonní :íslo: 608 608 303
do zubní ordinace

Očkovat proti pandemické chřipce
se může již každý
Pardubický kraj (24. 2. 2010) - ZaAíná druhá vlna oAkování. Vakcínu
proti pandemické ch:ipce zp:ístupnila vláda všem. Každý Atvrtek, poAínaje 25. únorem 2010, budou otev:eny ordinace v osmi vakcinaAních
centrech v Pardubickém kraji. Zdarma se mJže nechat oAkovat každý,
s výjimkou d#tí do t:í let. Dosud m#li nárok na oAkování pouze chroniAtí pacienti a profese nezbytné pro zajišt#ní chodu státu, to energetici, vodohospodá:i, hasiAi nebo policie.
„Kraj vychází vst-íc ob/an0m a snaží se zp-ístupnit vakcina/ní centra
co nejširšímu okruhu lidí, p-estože to není naše povinnost,“ vysvKtluje radní Markéta Tauberová, proR kraj supluje práci ministerstva zdravotnictví.
„Domluvíme se s o/kovacími centry, aby otev-ely ordinaci v jeden konkrétní den v týdnu. V?-íme, že to organiza/n? zjednoduší vakcinaci a také ji
zp-ístupní ob/an0m,“ uvedla Andrea Kynclová, která je povKUena vedením
odboru zdravotnictví Krajského úUadu Pardubického kraje. UpozorYuje, že
tKhotné ženy a rodiRe malých dKtí by si mKli pUed cestou do vakcinaRního
centra vyUídit doporuRení od lékaUe.

Procento nemocných s respiraRními chorobami nar[stá, proto Pardubický
kraj doporuRuje vakcinaci. ORkování
je zcela zdarma, neplatí se ani tUicetikorunový poplatek. Podmínkou je
ObRanské sdružení Altus pUipravuje letos již 9. roRník nejvKtší pUe- pouze pojištKní u nKkteré z Reských
hlídky aktivit pro dKti a mládež v Pardubickém kraji s názvem Bambiri- zdravotních pojiš]oven.

 rekonstrukce

Bambiriáda – výzva k účasti

bytových
jader

Ji+í PAULUS,

V. Nováka 117,
539 73 Skute:
tel./fax: 469 693 951,
mobil: 777 810 885
e-mail:
koupelny-paulus@seznam.cz

áda. Ta se bude konat ve dnech 20. – 22. kvKtna 2010.
Na BambiriádK se pravidelnK prezentuje kolem 30 organizací. Nabízíme tímto všem spolk[m a organizacím pracujícím s dKtmi a mládeží
bezplatné pUedstavení jejich Rinnosti. Prezentovat se m[žete aktivnK na
stáncích Ri vystoupením na pódiu.
Hlavní zmKnou oproti loYským roRník[m je zmKna místa konání
akce. Letos se vše bude odehrávat v prostorách Sportovních areál[ mKsta Chrudim, konkrétnK na letním koupališti a zimním stadionu. ZmKna
by mKla zajistit výraznK lepší dostupnost pro návštKvníky i možnosti
prezentace pro organizace.
Akci navštKvují mimo jiné také základní školy z celého kraje. Bližší
informace obdržíte u koordinátora Martina Benáka na adrese bambiriada@chrudimka.cz Ri telefonu +420 608 823 132.
Bambiriáda probíhá za pUispKní Pardubického kraje, mKsta Chrudim a
dalších partner[. UzávKrka pUihlášek pro organizace je 31. bUezna 2010!
PUihlášky k prezentaci na BambiriádK je možné stáhnout na webové
adrese www.bambiriada.chrudimka.cz, kde naleznete i další informace
o akci a fotogalerii z loYského roRníku.

VakcinaRní centra hlásila, že doposud zdravotníci projevovali malý
zájem o oRkování. Zatím bylo prooRkováno 345 lidí, tj. 12,41 procent
z plánovaných 2779 osob. (mag)
Aktuální vakcinaRní centra v Pardubickém kraji
Pardubická krajská nemocnice, a. s,
Orlickoústecká nemocnice, a. s.
Svitavská nemocnice, a. s.
Litomyšlská nemocnice, a. s.
Chrudimská nemocnice, a. s.
Nemocnice následné péRe v Moravské TUebové
Vysokomýtská nemocnice
PoliRská nemocnice, s. r. o.
Tisková zpráva
Pardubického kraje

