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videoBoS - videozáznam Vašeho 
svatebního dne, maturitního plesu, 
firemní prezentace. Letecké video a 
foto z kvadrokoptéry. Studiové zpra-
cování - střih, obrazové efekty. Přepis 
a zpracování videa - rodinných nah-
rávek (VHS, miniDV, HDD kamer atd.) 
a 8 mm filmů na DVD. Více na www.
video-kameraman.cz, Tel.: 608 855 
607

Zednické a obkladačské práce. Rekon-
strukce bytů a byt. jader, dokončovací 
práce na novostavbách, omítky, štuky 
a jiné. Práce se zárukou. Tel. 704 117 
768

Video

Zednické 
a obkladačské práce

Je Vaše tiskárna nenažraná? Naše kvalitní  
kompatibilní  cartridge a  tonery ji naučí 
tisknout levně!  Internetové ceny,   výkup   
prázdných  náplní a dokonce i provize 
pro Vás. www.TREBSERVIS.CZ, tel.: 604 
911 211 (OC Amos – Komenského nám. 
1045/18 – u přechodu naproti Septiku :-)  

SKLO PORCELÁN  ANNA (Karlovo 
nám.17, Třebíč, 1. patro) nabízí široký 
sortiment porcelánu, skla, dárkového 
zboží. Těšíme se na Vaši návštěvu. Při 
předložení inzerátu 5% sleva. Zde je také 
kontaktní místo pro odběr knih interne-
tového knizkupectví s velmi příznivými 
cenami – ABZ.CZ

Manžel na hodinku - správa a údržba 
bytů, domů, kanceláří, opravy, montáže 
a demontáže, zahradní práce atd.  
www.manzel-na-hodinku.cz, tel. 721 
426 339

Soudně ověřené překlady z a do 
německého jazyka, tlumočení, výuka. 
Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

Sklo, porcelán

Nabízí sečení trávy - křovinořez nebo 
sekačka. Práce motorovou pilou, 
vyřezávání náletových křovin. Stříhání 
živých plotů benz. plotostřihem, likvi-
dace větví štěpkovačem. Mobil: 607 
674 804 nebo 737 881 944.

Služby zahrádkářům

Truhlářství

Koupím

Prodej

Manžel na hodinku

Oznamovatel

Truhlářství Kamarád – výroba, opravy, 
montáže. Nábytek na míru, kuchyňské 
linky, vestavěné skříně. Montáž a 
doprava zdarma. Tel.: 604 867 232

Podlahářské práce - lepení PVC, koberců, 
parket, plovoucí podlahy, renovace parket, 
průmyslové lité podlahy, včetně dodání 
materiálu. www.podlahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

Podlahářské práce

Koupím starý nábytek i z půdy, hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bank-
ovky, reklamní cedule, vyznamenání, 
nože, šperky, stříbrné předměty, příbory, 
hračky,  i celou pozůstalost. Dobře 
zaplatím. Tel. 603 146 473
Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek, nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy, fotografie, 
lustr, obrazy, náboženské předměty, 
mince, bankovky, odznaky, hodinky, 
staré zbraně, betlém a vánoční ozdoby. 
Vše vojenské, myslivecké. Jakoukoliv 
sbírku - vše do roku 1989. Tel.: 724 468 
171
Koupím staré hračky na baterku, 
klíček, bovden, auta, vlak, loď, pásák, 
dělo, vojáčky, stavebnice, hry, kostky, 
panenky, kočár aj. Dobře zaplatím. Tel.: 
603 146 473

Prodám teracové desky + obruby ( na 
dvojhrob ). Termíny cca září - říjen. Tel.: 
724 662 117

Prodám garáž v Třebíči, ulice Znojem-
ská. Cena 222 tis. Kč, poplatky hradí 
kupující. Jen vážný zájemce, bez RK. 
Kontakt : spisar.jan@tiscali.cz

Prodám zánovní ložnici Jitona dub 
masiv, původní cena 125 000 Kč, 
současná cena dle dohody, zn. spěchá. 
T:777 699 314

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění 
energet. bloků, minulý život. Tel. 739 
080 527, www.vyklad-vestby.cz

Výklad karet

Nabídka ČIŠTĚNÍ koberců, SEDACÍCH 
souprav, INTERIÉRU vozidel, 
TVRDÝCH podlah. Tel: 608 700 515 
www.cistenikobercutrebic.cz

Čištění koberců

Služby
Autopříslušenství
SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-
BOXY BONA Voborný,  Prodejna 
přemístěna na ul. B. Němcové Třebíč 
PRODEJ - PŮJČOVNA. Zajímavé ceny 
nosičů lyží, FAV-FEL od 800,-, OCT-
FAB od 1100,-, OCT II-FAB II od 1190,-, 
příčníky od 690,- autoboxy od 2300,-, 
nosiče na závěsné zařízení. Záruka, 
Servis Tel. 724 555 204, 
www.autonosicetrebic.cz 

Montáže tažných zařízení a půjčovna 
přívěsů na Budíkovické 215. Montáž 
(autorizovaná - bez nutnosti STK) na 
počkání. Půjčování přívěsů od 200 Kč/
den. K dispozici je i přívěs na náklady 
4-5 m dlouhé. Detaily na  www.
taznekoule.cz, Tel. 604 871 030.

Kosmetika

TAK UŽ NE! TRÁPÍ VÁS?
* vypadávání obočí ?
* nemáte žádné obočí?
* máte světlé a nevýrazné obočí?
* máte nedokonalý tvar obočí?
Jak má vypadat tvar Vašeho obočí? Jak 
mít obočí permanentně upravené, bez 
každodenního líčení? 
SYMETRIO - expert na kontury 
obličeje má pro Vás řešení.
* nová přirozená permanentní metoda 
- vláskování obočí.
Provádíme také mikropigmentaci 
očních linek, rtů a stínování obočí
* přirozený trvalý make-up bez bolesti
a bez náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte 
bonus - 500 Kč na vláskování obočí  
do 30. 9. 2016
www.symetrio.cz
Mob.: 777 668 503
Veškrnová Andrea

Od vzniku Kraje Vysočina uply-
nulo už neskutečných 16 let. Hned 
v prvním roce fungování kraje 
jsem se stal zastupitelem a podí-
lel se na rozjezdu tohoto nového 
útvaru. 

Dnes již prakticky všichni v 
kraji řekneme, že jsme z Vysoči-
ny. Ale nebylo vůbec jednoduché 
přesvědčit lidi o tom, že všechny 
oblasti našeho kraje mají hodně 
společného. Nakonec se to poda-
řilo a náš kraj si našel svoje místo 
na mapě České republiky. Já sám 
jsem se stal v roce 2000 předse-
dou zdravotní komise a snažil se 
pomoci při převzetí našich ne-
mocnic od státu. Pak následovalo 
období, kdy jsem jako předseda 
Finančního výboru kraje spolu-
rozhodoval o hospodaření naše-
ho kraje a v listopadu roku 2008 
jsem se stal náměstkem hejtmana 
právě pro finance. 

Následující rok 2009, byl ro-
kem začátku hospodářské krize. 
To znamenalo těžký, až půlmili-
ardový propad rozpočtu. Nebyla 
to vůbec jednoduchá situace, ale 
nakonec jsme toto období rece-
se překonali a rok 2015 nás zařa-
dil mezi nejlépe hospodařící kraje 
ČR. Závěrečná zpráva po kontrole 
Ministerstva financí mluví jasně. 
Žádná rizika, bez nálezu. Jen dva 
kraje dosáhly takového výsledku. 
Kraj Vysočina a Moravskoslezský 
kraj. 

Nový rozpočtový výhled ukazu-
je, že je připraveno mnoho pro-
jektů za několik miliard korun, 
bez nutnosti zadlužit se. Kraj má v 
současné době na fondu strategic-
kých rezerv a v jiných bankách 1,3 
miliardy.

Na účtech máme v současnosti 
něco přes 1,5 miliardy a společně 
se strategickým fondem a penězi 
na termínovaných vkladech, cel-
kem více než 2,8 miliardy korun.

I letošní rok bude uzavřen v 

kladných číslech. Už nyní máme v 
daňových příjmech více než 200 
miliónů nad rozpočet a téměř 350 
miliónů nad skutečnost loňského 
roku. Úspora tak ještě poroste. 

Velmi doufám, že jsme přesvěd-
čili občany našeho kraje, že ne-
projídáme prostředky a zároveň 
myslíme dopředu. Vždy jsme se 
snažili o společné peníze posta-
rat a rezervy rozumně investovat 
do rozvoje naší Vysočiny. Pokra-
čujeme v dalších aktivitách, které 
směřují ke zveřejňování informací 
týkajících se správy veřejných pe-
něz. Lidé v kraji chtějí vědět, jak 
pracujeme s jejich penězi, kam a 
jak je investujeme. 

Díky našim webovým stránkám 
si může každý občan pomocí kli-
kacího rozpočtu prověřit, kam 
směřují jeho daně. Najít si pří-
slušnou zakázku, fakturu nebo 
smlouvu. Zjistit dodavatele, účel 
a termín platby. To vše doplňují 
transparentní účty a informace o 
aktuálním hospodaření příspěv-
kových organizací. Zároveň jsme 
připravili tzv. participativní roz-
počet. Občané projevili nebývalý 
zájem o spoluúčast na rozhodo-
vání o směřování rozpočtu našeho 
kraje a to nás vede k dalšímu pře-
mýšlení, jak tento zájem zúročit. 

Blíží se krajské volby a já věřím, 
že příští zastupitelstvo bude po-
kračovat i v našich aktivitách smě-
rem k otevřenosti a transparent-
nosti našeho hospodaření. Přijde 
mnoho nových zastupitelů, dost 
často bez zkušeností z komunální 
politiky. A pak třeba moje zkuše-
nosti a možná i historická paměť 
budou příspěvkem pro řešení růz-
ných situací, které náš kraj potka-
jí. Občané rozhodnou, zda se budu 
moci i nadále účastnit na rozvoji 
našeho kraje. V každém případě 
si myslím, že náš kraj je minimál-
ně finančně připraven na všechny 
výzvy, které ho čekají.

Náměstek hejtmana 
Vladimír Novotný: 

Kraji Vysočina je už 16 let


