STRANA 5

SKUTE%SKÉ NOVINY

ZŠ SMETANOVA

CO NOVÉHO V ZŠ
A MŠ ŽĎÁREC?
! Za rok 2009 se nám .áste.n1 poda4ilo uspo4it na celkovou
rekonstrukci chodby v MŠ a
jejího velmi zastaralého sociálního za4ízení. Naším cílem bylo
zp4íjemn1ní a zútuln1ní t1chto
prostor. A povedlo se, co 4íkáte?
Snažili jsme se, aby se všichni
cítili p4i vstupu do budovy a
v samotné školce co nejlépe,
proto jsme na st1ny zvolili teplé barvy, které na vás dýchnou
velmi milou atmosférou. Vše je
veselé a zároveO velmi útulné,
takže se tu každý (a to nejen
d1ti) musí už od prvního pohledu cítit nanejvýš p4íjemn1.
Dagmar Vodi*ková

vás srdeSnM zve
dne 7. kvMtna
od 15 - 18 hodin
NA DEN MATEK

JE TO TAK SNADNÉ!
STA&Í POUZE V:NOVAT:
a) ú!tenku od zakoupeného zboží DOMESTOS, CIF
b) kopii faktury od zakoupeného zboží DOMESTOS,CIF
c) ú!tenku, která neuvádí názvy jednotlivých položek, spolu
s paragonem

Tyto doklady m@žete nechat v prodejnách
DISCONT Skute!, DROGERIE TETA
nebo pAímo v ZŠ Smetanova
SkuteR a okolí
! ŽSáre.tí dobrovolní hasi.i
nám na školní zahrádce postavili krásné d4ev1né posezení, za
což jim velmi d1kujeme.

K

KAREL &ÁSLAVSKÝ

U

VÝROBA NÁBYTKU – OBCHOD

Kompletní vybavení interiér"

K

725 058 524
800 148 148

Karel BezdUk

!!! SUPER CENY !!!
postele, matrace, rošty, elektrospotFebiSe
palubky, pFíFezy, deskoviny, formátování a hranMní

V 17 hodin n1kolik písní Št1pána Doležala + dramatický
kroužek.

Obchodní zástupce spolupracující
se spoleSností Provident Financial s. r. o.

Tradi.ní ob.erstvení kávou,
.ajem atd. zajišt1no.

NABÍZÍ:

tel.: 777 687 189

Martina Soušková
Tel. + fax: 469 350 930,
mob.: 608 222 713
VítMzslava Nováka 949, Skute!
www.jolanatour.cz

výbMr tuzemských i zahrani!ních zájezd@
ze široké nabídky smluvních
cestovních kanceláAí
zájezdy pobytové, poznávací, sportovní,
ozdravné a na poslední chvíli

SKUTEČ, V. SVOBODY 526, (areál bývalého Velamosu)

WWW.KC-NABYTEK.COM

Od 16 hodin prob1hne módní
p6ehlídka svatebních a spole.enských šate salonu DIANA
a sportovního oble.ení ALPINE PRO s našimi žákyn1mi
v roli modelek.

FinanSní pgjSky do domácností

U

kuchy<ské linky, dveFe, obložky, vestavné skFínM,
židle, stoly, rohové lavice za

Program:
- kosmetika Vrem AVON,
ORIFLAME a JUST
- masáže lávovými kameny
(p. Ue.etková)
- aranžování jarních kv1tin
(p. Kaplanová)
- módní doplOky
(hedvábné šály, šperky)
- TUPPERWARE nádobí
- keramika Eva Roženská
- manikúra
- prezentace seznamující
s funkcemi solária
na interaktivní tabuli
- vystoupení mažoretek
a p1veckého sboru „Sluní.ko“

Po - Pá

Pracovní doba:
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Pozvánka na koncert
ke Dni matek
Školní p1vecký sbor Smíšek na ZŠ Komenského
srde.n1 zve všechny maminky a babi.ky na koncert uspo4ádaný k jejich
svátku.

Koncert se uskuteční
v úterý 4. května
od 16 hodin
v budově školy.

Deset let bezpečnostní agentury Čimbora servis s.r.o.
pro Skuteč a Vysoké Mýto
Vážení, stávající i budoucí obchodní p6átelé, bezpe*nostní agentura
Gimbora servis s.r.o. letos slaví 10.narozeniny. Nastává *as bilancování.
Nestali jsme se jenom bezpe.nostní agenturou pro velké Vrmy nebo pro
službu m1stem.

také dobré jméno spole.nosti a posílili její pozici na trhu hlavn1 schopnými, kvaliMkovanými pracovníky, kte6í se p6ísnP 6ídí platnými zákony
a jsou p6ipraveni kdykoliv pružnP reagovat na každý požadavek zákazníka.

Na našem Pultu Centrální Ochrany ( PCO ) máme p4ipojeny i rodinné
domky, které jsou hlídány pouze v dob1 dovolených, .i víkendových odjezde za babi.kami. Ani p4ízemní nebo nízkopodlažní byty v panelácích
nejsou na našem PCO výjimkou…

Bezpe.nostní agentura Uimbora servis s.r.o. zajišmuje ochranu majetku
ob.ane, Vrem a m1sta Skute. a také dalších objekte v tomto regionu a okolí.
Další výjezdové auto naší agentury pesobí ve m1st1 Vysoké Mýto a okolí.
Ve všech t1chto lokalitách zajišmujeme stejnou .innost.

Nyn1jší trh je zaplaven reznými bezpe.nostními agenturami a jejich
zástupci, kte4í v zájmu získat nového zákazníka, se p4íliš nerozpakují a
nabízejí svoje služby za hlavn1 nižší cenu, pravd1podobn1 na úkor kvality
služeb.

V záv1ru bychom vám rádi p4ipomn1li, že v prostorách Vrmy Uimbora
servis s.r.o. ve Vysokém Mýt1 je také dílna pro opravy vozidel, startére a alternátore všech type a zna.ek, pneuservis i pro nákladní automobily, prodej
a servis nezávislých topení a klimatizací.

Naše Mrma se naopak snaží udržet ceny a zároveN
rozši6ovat služby zákazníkOm.
Pro naše zákazníky mimo jiné provádíme kontrolu dodržování lé.ebného
režimu jejich práce neschopných zam1stnance.
PrObPžnP napojujeme další objekty na náš PCO, p6ibývají i objekty,
které vyžadují pouze patrolní *innost na svém objektu, tj.no*ní fyzická
návštPva a kontrola otev6ených prostor a areálO. Zde se jedná hlavn1 o
prevenci, nebom je nutno vid1t stálý pohyb na objektu tolikrát b1hem noci,
kolikrát si to majitel p4eje.
Základem .innosti ochrany majetku prost4ednictvím PCO je ostraha majetku, kdy elektronický zabezpe.ovací systém (EZS) zákazníka je napojen
na PCO naší Vrmy. Ta provádí monitoring objektu a v p4ípad1 narušení
objektu .i vyhlášení poplachu obsluhou EZS je vyrozum1na zásahová skupina PCO, která okamžit1 vyráží k ur.enému místu a zjišmuje skute.ný stav
objektu. V p4ípad1 zadržení osoby podez4elé z páchání trestné .innosti tuto
zajistí do p4íjezdu Policie UR , nebo M1stské policie Skute.. Složení výjezdní skupiny naší bezpe.nostní agentury .iní jednoho .lena výjezdu, dopln1ného o cvi.eného psa služebního plemene a ve služebním vozidle má
nainstalovánu GPS.
Vybudovali jsme kvalitní, na profesionální bázi postavenou civilní bezpe.nostní službu Uimbora servis s.r.o., za ú.elem poskytování seriózních
komplexních služeb v oblasti ochrany osob a majetku. Vybudovali jsme

DPkujeme vám, že jste tu s námi a tPší
nás, že tu mOžeme být pro Vás.

B1hem ledna a února 2010 jsme organizovali sbírky použitého textilu ve v1tších m1stech naší republiky. K této aktivit1
jsme byli nuceni p4istoupit z devodu nedostatku textilního
materiálu, se kterým naši klienti pracují, ale také z devodu
lepší dostupnosti pro ob.any. Jsme nezisková organizace, která se zabývá svozem použitých od1ve po celé republice. Veškerý textilní materiál vyt4ídíme a dále poskytujeme sociáln1
pot4ebným ob.anem. Nepot4ebný materiál dále poskytujeme
k dalšímu premyslovému zpracování, .ímž chráníme životní prost4edí, jelikož by textilní materiál jinak skon.il v odpadech. Na t4íd1ní tohoto materiálu se podílejí lidé z okraje
spole.nosti, kte4í nejsou schopni si sami sehnat zam1stnání
a kolikrát jim to ani jejich situace neumožOuje. Máme cca 70
takových kliente, kterým jsme schopni zajistit práci a zároveO
i ubytování v naší azylové ubytovn1. Bez pomoci lidí v celé
republice a dostate.ného množství materiálu, nejsme schopni
poskytovat tyto sociální služby.
Proto jsme do ur.itých .ásti vašeho m1sta vylepili letáky,
kde jsme ob.any poprosili o darování pro n1 již nepot4ebného
textilního materiálu p4ed dem. P4es naše o.ekávání se v ulicích vašeho m1sta nashromáždilo obrovské množství od1ve,
za které jsme vašim ob.anem nesmírn1 vd1.ní. P4estože 4idi.i
jezdili od .asných ranních hodin, nebyli schopni vše v dohodnutém .ase svézt. Proto na n1kterých místech, (cca 1% ze
všech oslovených míst), ležely pytle v ulicích do ve.erních
hodin, což vrhalo záporné pocity lidí na naší organizaci. Dovolte nám vyjád4it naší hlubokou omluvu za komplikace, které jsme necht1n1 zpesobili m1stu i ob.anem, kte4í m1li jist1
spoustu práce s p4ípravami od1ve pro naší Diakonii. Ješt1 jednou mnohokrát d1kujeme všem lidem, kte4í p4isp1li materiálním darem a tím nemalou .ástí pomohli všem našim klientem.
Za Diakonii Broumov PhDr. VítPzslav Králík – 6editel
a Mgr. Lenka Wienerová – oblastní 6editelka

