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SKUTEČSKÉ NOVINY

AUTOŠKOLA abc
PETR ŠLEMR

SATELITNÍ NAVIGACE
ZDARMA

            

DÁREK PRO
NOVÉ ŘIDIČE

OČNÍ STŘEDISKO

učitele výcviku

Optika – Olivová – Skuteč

www.autoskola-pavlis.cz, tel.: 777 646 276

         

Vám nabízí:

AKCE  ČERVENEC

NABÍZÍM K PRONÁJMU
PRODEJNU

Nové brýlové
obruby z kolekce

NA ATRAKTIVNÍM MÍSTĚ
VE SKUTČI.

Řádkový inzerát

Řádkový inzerát

Nabízíme hloubkové čištění interiérů vozidel pomocí technického vysavače, který zajišťuje maximální čistotu všech koutů vašeho auta. Po domluvě
rovněž čištění exteriérů. Zájemci volejte na 731 470 296 nebo 731 470 322.

Bezplatný katalog firem

Prodám zahrádku u tréninkového hřiště ve Skutči s chatou, pergolou, krytým bazénem, skleníkem a vrtanou studnou. Tel: 604 578 731

www.skutec.cz

Podnikáte ve Skutči? Využijte
příležitost a zveřejněte svoji
firmu zdarma v katalogu firem na:

Řádkový inzerát

Poděkování

Rádi bychom poděkovali za projevenou soustrast a květinové dary všem, kteří se dne 25. 6. 2010 přišli naposledy
rozloučit s naší milovanou manželkou a maminkou Marcelou Sodomkovou ze Skutče. Dále děkujeme Pěveckého
sboru Rubeš, panu Cemperovi za důstojné vypravení pohřbu a panu Páterovi Janákovi.
manžel, dcera a synové s rodinami

PŘEDSTAVENÍ
FIRMY
Firma Jiří Vincenci byla založena ve Skutči v roce 1990. Od této doby provádí nákladní tuzemskou i mezinárodní automobilovou dopravu.
Ve snaze poskytovat svým zákazníkům kompletní služby, vybudovala v roce 2003 vlastní areál a rozšířila své
aktivity o spedici, značkový servis návěsů a přívěsů Schwarzmüller, Schmitz , Svan. Panav. Máme zastoupení
výrobců náprav SAF, Gigant, BPW, Schmitz, Mercedes a brzdových systémů Wabco, Knorr, Haldex a také ověřujeme tachografy.
Dále provozujeme STK pro osobní, užitková vozidla a traktory, dovozy se zajištěním potřebných náležitostí
před schválením technické způsobilosti u motocyklů, osobních vozidel a přívěsů. Provádíme měření emisí osobních i nákladních vozidel. Vlastníme  autojeřáb AD 20t.
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tel.
606 279 141
KAREL ČÁSLAVSKÝ

Č

VÝROBA NÁBYTKU – OBCHOD

Kompletní vybavení interiérů

postele, matrace, rošty, elektrospotřebiče
palubky, přířezy, deskoviny, formátování a hranění
SKUTEČ, V. SVOBODY 526, (areál bývalého Velamosu)

WWW.KC-NABYTEK.COM

Těšíme se
na vzájemnou
spolupráci.

Terénní programy Laxus o. s. pomáhají chránit veřejné zdraví

Terénní programy pro uživatele
drog bývaly často vnímány jako
pouhá „pomoc narkomanům“, která
je úzce zaměřená, finančně náročná a nemá žádný výrazný pozitivní
efekt. Že se tato myšlenka ukazuje
jako mylná, dokazují statistiky, které si o svých službách vedou terénní
pracovníci občanského sdružení Laxus, působící v Pardubickém kraji.
Ti jen za loňský rok posbírali v Pardubicích a dalších městech kraje
celkem 230 pohozených injekčních
stříkaček, které představují riziko
nákazy žloutenkami nebo virem
HIV.
„Pokud vezmeme v úvahu, že
každý třetí uživatel může mít žloutenku typu C a připustíme, že teoreticky každá odhozená stříkačka po-

chází od jiného uživatele, máme cca
75 potenciálně infekčních stříkaček.
Pokud by došlo k tomu, že z těch 75
případů dojde byť jen k 5 poraněním a nákaze žloutenkou typu C a
všech 5 osob se bude následně léčit,
bude jejich roční léčba, bude-li bezproblémová, stát kolem 2,5 milionu
korun. To je v podstatě náš roční
rozpočet, za který toho ale uděláme
v rámci našeho programu několikanásobně víc“, sdělil Tomáš Klášterecký, provozní vedoucí programu.
Kromě sběru stříkaček pracovníci
Laxus o. s. poskytují i další služby,
které slouží nejen uživatelům drog,
ale i veřejnosti. „Vše, co děláme, vychází z principů ochrany veřejného
zdraví a pomáhá naplňovat strategii
národní i evropské protidrogové po-

litiky. Proto měníme uživatelům injekční stříkačky, motivujeme je, aby
se chovali méně rizikově vůči sobě
i okolní společnosti, zprostředkováváme jim léčbu a pomoc s abstinencí. Pokud by náš program nefungoval, existovalo by velké riziko,
že budou používat jednu stříkačku
vícekrát nebo si ji budou půjčovat
mezi sebou“, dodává Klášterecký.
„Rizika, která z toho pramení, nejsou jen otázkou drogové komunity,
ale celé společnosti. Naši klienti nejsou pouze na okraji společnosti, jak
se často lidé domnívají. Velkou část
z nich vůbec neidentifikujete jako
osobu, která injekčně užívá drogy, a
tak by bylo riziko šíření infekčních
chorob, pokud bychom nefungovali,
mnohonásobně větší.“
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!!! SUPER CENY !!!

E-mail: dopravavicenci@seznam.cz
servisvincenci@seznam.cz

Bližší informace získáte na níže uvedených telefonních číslech:
– kontaktní osoba p. VAŠÁK – mobil 602 137 193 – dílna
		
p. NOVÁČEK – mobil 602 546 121, 469 351 210
		
p. SVATOŇ - mobil 732 837 787 , 469 319 461

K

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

Pro nákladní a kamionovou dopravu nabízíme tyto služby:
l svařování hliníku
l ověřování tachografů VEEDER-ROOT, KIENZLE
(analogové, radioformáty, digitální)
l měření emisí všech značek
l příprava na STK
l servis návěsů a přívěsů včetně diagnostiky,
l obrždění a sladění souprav na válcové zkušebně MAHA.
l záruční a pozáruční servis firmy SCHMITZ,
SCHWARZMULLER, SVAN, PANAV
l zastoupení firmy SAF, BPW, GIGANT, WABCO,
KNORR, HALDEX

Podmínky přijetí:
- věk min. 24 let
- řidičské oprávnění skupin A a B
   (popřípadě C) nejméně 3 roky
- ukončené stř. vzdělání s maturitou
   nebo vyučen ve strojním oboru

Petr Šlemr

Skuteč, Sládkova 849
tel.: 469 350 541

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

pro skupiny A a B
na vedlejší pracovní poměr

Kontakt:

Osmany Laffita

TEL.: 608 214 589.

přijme

Služeb, které Laxus o. s. v Pardubickém kraji poskytuje, využilo
v loňském roce 280 uživatelů drog.
Nejrozšířenější drogou byl nitrožilně užívaný pervitin. V rámci aktivního vyhledávání klientů oslovili
pracovníci dalších téměř 500 osob,
často příležitostných uživatelů.
Terénní pracovníky můžete v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nebo zájmu o další služby
kontaktovat telefonicky na čísle
774 626 302. Veškeré služby jsou
poskytovány anonymně a zdarma.
Více informací naleznete také
na internetových stránkách www.
laxus.cz.

tel.: 777 687 189

