STRANA 7

SKUTEČSKÉ NOVINY

Pozvánka
Co:
Kde:
Kdy:

OČNÍ STŘEDISKO

Za kolik:

Optika – Olivová – Skuteč
Vám nabízí:

AKCE ZÁŘÍ
Nový školní rok
přivítejte v nových
brýlích od nás.
Školáci a studenti sleva.
Skuteč, Sládkova 849
tel.: 469 350 541

SLUŽBY ÚŘADŮ NA MěÚ
VZP – každou 1. a 3. středu v měsíci od 13.00 do 14.30 h.
NOTÁŘKA – každý 3. čtvrtek v měsíci od 8.30 do 14.00 h.
Služby pro zdravotně postižené (poradenství) –
Každý poslední čtvrtek v měsíci od 8.00 do 12.00 h.
Okresní správa soc. zabezpečení ve Skutči již neúřaduje!
Úřední hodiny probíhají v zasedací místnosti úřadu MěÚ
Skuteč v přízemí budovy.

VZPOMÍNKA
Dne 19. 9. 2010 uplyne 10 let od smrti mé milované tety paní
Boženky Štěpánkové ze Skutče. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji
prosím vzpomínku.
Nikdy nezapomene její neteř Míla Kopečná.

Řádkový inzerát

Prodám řadovou garáž ve Skutči, lokalita Čertovina, 23 m3, el. 380 V, za
93 000,- Kč. Tel.: 605 148 475

Řádkový inzerát

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

Inzerce ve Skutečských novinách
Rozměr
celá strana
1/2 strana
1/8 strany (8,5 x 12,5 cm)
formát vizitka
řádková inzerce

Cena včetně DPH
11.900,- Kč
5.950,- Kč
1.500,- Kč
715,- Kč
240,- Kč

- opakovaná inzerci (min. 3x po sobě) 15 % sleva
- opakování inzerátu po celý rok 30 % sleva
- příplatek za barevné provedení na str. 8 + 30 % ceny,
na 1. straně + 100 % ceny.
- další formáty se vypočítávají
poměrnou částkou
Informace na tel.:
469 326 487, 731 557 477

Městské slavnosti
Nasavrky
25. 9. 2010 od 10.30 hod.,
hl. program od 14.00 hod.
vstupné dobrovolné

Co diváci uvidí:
loutkové divadlo, břišní tanečnice, kejklíře,
seskok parašutistů, šermířské souboje,
vystoupení ZUŠ, ohňostroj …
Co diváci uslyší:
Táborští Pouličníci
ABBA Revival
Na co se ještě těšit:
Tradiční trhy, skákací hrad, soutěže
a hry pro děti, škola šermu a další
Občerstvení po celý den zajištěno
Podrobný program na webových stránkách:
www.nasavrky.cz

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se dne 4. srpna přišli společně rozloučit s naším drahým manželem, bratrem, otcem, dědečkem a pradědečkem
Václavem Mrkvičkou. Zároveň děkujeme za všechna slova upřímné soustrasti a potěšení.Též děkujeme za projev účasti panu starostovi
Pavlu Novotnému a též panu Cemperovi za důstojné uspořádání pohřbu.
Zdeňka Mrkvičková s rodinou

Poděkování
Děkujeme všem, kdo se přišli 19. 8. rozloučit
s panem Vladimírem Lorencem ze Zhoře. Děkujeme za veškeré projevy soustrasti a květinové
dary. Poděkování též patří p. Cemperovi za důstojné vypravení pohřbu.
manželka a syn s rodinou

DTK SKUTEČ INFORMUJE…
aneb co se u nás děje…
Dvoudenní turnaj se odehrál
z části na kurtech ve Skutči a z části v příjemném prostředí Šilinkova
dolu a kromě tenisu jsme se zde
v rámci stmelování našeho kolektivu věnovali také dalším soutěžím
či opékání buřtů. Více než výsledky turnaje nás však potěšil pozitivní přístup většiny zúčastněných
k tenisové hře jako takové… a tak
si myslíme, že náš záměr, přitáhnout děti k tomuto sportu a vzbudit
u nich jeho oblibu, se asi podařil!
A taky doufáme, že u něj vydrží co
nejdéle!
V kategorii Babytenis jsme se
již podruhé zúčastnili Východočeského přeboru družstev. Našimi
soupeři byla družstva z Havlíčkova
Brodu, Hlinska, Tesly Pardubice
a Pernštýnu Pardubice a o tom, že
naše práce není zbytečná a výkonnost našich svěřenců je stále na

vzestupu svědčí i to, že zatímco
loni jsme se v této soutěži radovali
z každého získaného gamu, letos
jsme už v mnoha zápasech i doufali, že některého z těchto soupeřů
porazíme! Přestože byly některé
zápasy velice vyrovnané, tak jsme
se zatím vítězství v soutěži družstev
nedočkali. Tak snad už v příští sezóně?....
Velkého individuálního úspěchu
však dosáhla naše nejlepší Babytenistka Hanka Bezdíčková na Východočeských přeborech jednotlivců v Chocni, která zde v kategorii
děvčat získala pohár za krásné třetí
místo!
A nakonec se musím zmínit
i o velkém úspěchu, kterého jsme
dosáhli s našim družstvem Minitenistů ve složení Bezdíček Bohumil, Bureš Jan, Sperátová Zuzana,
Pečenková Adéla a Vařejčko Tomáš

(pro neznalé – Minitenis se hraje na
hřišti zmenšených rozměrů 6x11m
s přenosnou sítí vysokou 85cm na
dva vítězné sety do 10 bodů). Ve
Východočeském přeboru družstev
v konkurenci 28 týmů z celého bývalého východočeského kraje jsme
se dostali do semifinále VČ přeboru, tj. mezi nejlepších 8 týmů…
Jestli se nám tento skvělý výsledek
podaří ještě vylepšit to teprve uvidíme (semifinálové turnaje a po
té i finálový turnaj se budou hrát
o prvních dvou zářijových víkendech). Již teď však našim malým
tenistům blahopřejeme!!
Podrobné výsledky ze všech
kategoriích najdete na www.tenisskutec.cz
Za všechny trenéry
DTK Skuteč
Dušan Pečenka

