STRANA 7

SKUTEČSKÉ NOVINY

Skuteč a okolí
725 058 524    800 148 148

Karel Bezděk

Finanční půjčky do domácností

OČNÍ STŘEDISKO

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

Optika – Olivová – Skuteč
Vám nabízí:

Chcete mít svůj ESHOP?

AKCE  ČERVEN

Levně a rychle včetně domény a hostingu.

email: vyhodnyshop@seznam.cz

Mob.: 720 681 671

slevy samozabarvovacích
čoček TRANSITIONS

Dále nabízíme levné volání
do všech sítí.

do výše 25 %

Řádkový inzerát

Opravy travních sekaček všech typů. Zemní práce bagrem.
Skuteč, tel.: 606 306 266, 606 306 270

Řádkový inzerát

Skuteč, Sládkova 849
tel.: 469 350 541
Sraz rodáků obce Zhoř
v sobotu 10. 7. 2010

RÁDIO POHODA
www.radiopohoda.net

ON AIR

Zpravodajství, kultura a sport ...

Nové východočeské webové rádio spustilo
své vysílání od května letošního roku.
Je to plnohodnotný vysílací formát, kde se dozvíte
zajímavosti východočeského sportu a dění z regionů.
Písničky na přání: onair@radiopohoda.net, více informací na www.radiopohoda.net

Rádio Pohoda pořádá kurzy pro začínající moderátory:
kontakt na telefonu - 732 576 222
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Firma AKMO CZ, s.r.o. zve do prodejny chovatelských potřeb a krmiv
v ulici Vítězslava Nováka u gymnázia, která byla otevřena 1. 5. 2010. Prodejna nabízí: široký výběr krmiv pro psy, kočky a hospodářská zvířata, prodej živých zvířat. Provozní doba po-pá 8 – 12 a 13 -16.30, so 8 – 10.30
hodin.

VÝROBA NÁBYTKU – OBCHOD

Kompletní vybavení interiérů
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kuchyňské linky, dveře, obložky, vestavné skříně,
židle, stoly, rohové lavice za

! ! !  S U P E R   C E N Y  ! ! !

Řádkový inzerát

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné bankovky, tuzexové
bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny, po domluvě přijedu. Info na tel.
724229292

Vážení rodáci a přátelé obce, dovolujeme si Vás opět pozvat na letní
setkání ve Zhoři. Přijďte pobesedovat, shlédnout kulturní představení,
zúčastnit se poutní mše nebo se
alespoň projít malebnou krajinou (a
pak svlažit hrdlo u výčepu). Přesný
rozpis programu najdete v červencovém vydání Skutečských novin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Poděkování

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem
Břetislavem Netolickým z Hroubovic; za květinové dary a slova útěchy.
manželka a synové s rodinami

Blahopřání

Dne 31. 5. 2010 oslavila 80. narozeniny paní Anna Petružálková z Malinného.
K významnému jubileu přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
dcery s rodinami

				

za organizátorský tým
I. Danielková, V. Holík

SKOS s.r.o., Smetanova 269, 539 73  Skuteč
tel.: 469 350 435, 469 315 783, fax: 469 650 435,
www.skoskutec.cz

Firma SKOS s.r.o. se zabývá stavební
a obchodní činností; zajišťuje:                                                   
l kompletní výstavbu a rekonstrukci průmyslových,
bytových a zemědělských staveb
l výstavbu rodinných domků na klíč
l opravy a obnovu památkových objektů včetně sanačních prací,
statického zajištění, oprav, výměny a ošetření vazby a kamenných prvků
l atypické truhlářské a zámečnické výrobky
l prodej stavebního, hutního, vodoinstalačního a topenářského materiálu
l prodej nábytku z masivu

postele, matrace, rošty, elektrospotřebiče
palubky, přířezy, deskoviny, formátování a hranění

l prodej pracovních a ochranných pomůcek, prodej obkladů a dlažeb

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

Kompletní přehled
dalších služeb

WWW.KC-NABYTEK.COM

tel.: 777 687 189

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit s naší drahou maminkou
– paní Marií Klepalovou a za slova útěchy a květinové dary. Velké
poděkování patří panu děkanovi
Hochmanovi a Šitavancovi.
Upřímně děkují děti s rodinami.

NOVÝ STÁNEK
OBČERSTVENÍ
Fotbalový oddíl zve všechny
sportovní fanoušky do nového
občerstvení na fotbalovém hřišti.
V příjemném prostředí posedíte
při sportovních akcích, občerstvíte se. Těšíme se na Vaši návštěvu.

l nabízí rozsáhlý strojový park a technické vybavení

l zemní práce,
l doprava,
l čištění kamene,
l sváření fólií
PVC a polypropylenových desek,
l montáže bednění atd. na
www.skoskutec.cz
SKOS, s.r.o. Skuteč vás zve do nové prodejny pracovních
a ochranných pomůcek a obkladů i dlažeb na adrese
Smetanova 268, v sídle firmy ve Skutči.

