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

Video

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

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 bankovky, 
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

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 31. 10. 2016
www.symetrio.cz
Mob.: 777 668 503
Veškrnová Andrea

Podporuji investiční rozvoj 
a rozumné hospodaření 

Ing. Vladimír
Novotný

Končící léto přineslo do našeho kra-
je krásné počasí. Všichni se tak trochu 
vrátili na začátek dovolených a snaží se 
využít možná posledních slunečných 
dnů. Ale blíží se podzim, který přináší 
krajské volby do celé České republiky a 
tedy i do našeho kraje. 

Myslím, že krajská rada ani zastupi-
telstvo se nemají za co stydět. Kraj Vy-
sočina hospodaří nejlépe v historii. Jde 
o jasný vzkaz pro nové zastupitelstvo. 
Že je možné překonat krizi, rozumně 
investovat, připravit rezervy nástup-
cům a podpořit rozvoj kraje. Při jedné 
z mnoha diskuzí s kolegy ze samosprá-
vy jsem se sice setkal i s názorem, že 
to kraj a zastupitelstvo s tím šetřením 
přehání. Tak velké rezervy nepotřebu-
jeme. Ale já si myslím, že právě naopak 
rozumné zastupitelstvo v době eko-
nomického růstu rezervy vytváří. Kraj 
má v současné době na fondu strate-
gických rezerv 1,1 miliardy korun a na 
účtech jiných bank dalších 300 milió-
nů. Tato rezerva je pro kraj a nové za-
stupitelstvo velmi důležitá.  Pro nové 
volební období je připraveno mnoho 
projektů za několik miliard korun neje-
nom z vlastního rozpočtu, ale i z evrop-
ských fondů. Nové zastupitelstvo bude 
mít jistě další nápady jak pomoci roz-
voji našeho kraje. A právě proto si v té-
to době vytváříme úsporu pro možnost 

dalších investic. Peníze neprojídáme a 
myslíme dopředu a to bez ohledu na to, 
kdo náš kraj povede další čtyři roky. Již 
nyní je pro nové zastupitelstvo projed-
nán a připraven nový rozpočet, vyrov-
naný a s vyšší rezervou než v minulos-
ti. Dalších 200 miliónů. Tato rezerva je 
připravena nejenom na nové investice, 
ale i na dofinancování navýšení mezd 
především ve zdravotnictví a sociál-
ních službách. Mimo Evropské projek-
ty počítáme pro školství s 211,4 mil. 
Kč, zdravotnictví 320 mil. Kč. 

Dopravu čekají investice, opravy a 
technická zhodnocení na komunika-
cích ve výši 350 mil. Kč, tato částka 
bude povýšena  o cca 800 mil Kč na 
projektech spolufinancovaných z ev-
ropských fondů. A určitě bychom moh-
li ve výčtu investic pokračovat dále. 
Návrh rozpočtu na rok 2017 bude te-
dy vstupovat do projednávání s dalším 
možným zdrojem financování a to s 
naplněným Fondem strategických re-
zerv a dalšími prostředky na jiných do-
sud nezapojených účtech. Mohlo by se 
jednat o cca 1,5miliardy korun. Spolu 
s rozpočtovou rezervou je tedy rozpo-
čet kraje připraven na nápor nové vlny 
projektů z EU. A to je myslím největší 
vklad do rozvoje našeho kraje od sou-
časného vedení a zastupitelstva Kraje 
Vysočina. 

Přeji vám všem hezké a ještě sluneč-
né dny, příjemný podzim a šťastnou ru-
ku při vaší volbě v nadcházejících kraj-
ských volbách.

Předseda klubu zastupitelů Kraje 
Vysočina za ČSSD a náměstek 

hejtmana Kraje Vysočina
 Ing. Vladimír Novotný
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