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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 350
www.autosalon-f3k.cz

PEČOVAT
  JE NORMÁLNÍ

Zimní servisní prohlídka
  za 249 Kč včetně zátěžového
                testu autobaterie.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních kompletních
kol a možnost přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme 1 l zimního koncentrátu 
do ostřikovačů. Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám hodit až 15% sleva.

Astronomické 
hodiny už měří čas
Astronomické hodiny byly slav-

nostně spuštěny v sobotu 25. listo-
padu v třebíčské hvězdárně. Projekt 
Astronomické hodiny si klade za cíl 
zajímavým a neotřelým způsobem 
popularizovat astronomii co nej-
širší veřejnosti v Třebíči. Jedná se o 
model podobný například orloji, kte-
rý je zároveň i uměleckým dílem.  

Projekt je podpořen z programu 
Mládež kraji Vysočina, který realizu-
je Rada dětí a mládeže kraje Vysoči-
na za fi nanční podpory Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a 
Města Třebíč.  -mič-

Město Třebíč má 
nejchytřejší radnici 
v ČR v individuální 

dopravě
Soutěž Chytrá radnice, kterou 

organizuje Úřad vlády ČR, společ-
ně se společností O2 a Českou spo-
řitelnou, vyhrála třebíčská radnice, a 
to v kategorii individuální doprava. 
Projektů se sešlo 64 v pěti projekto-
vých a třech průřezových kategori-
ích. Cenu za Třebíč v Praze převzal 
místostarosta Vladimír Malý.

„Cenu jsme získali za chystané chytré 
parkoviště s dobíjecí stanicí pro veřej-
nost na Komenského náměstí, dále za 
elektrokola pro úředníky, elektromobil, 
který hodláme pořídit z dotačního titu-
lu. Kladně bylo také hodnoceno pla-
cení v hromadné dopravě kartou přes 
terminál,“ informoval místostaros-
ta Malý. Upozornil také na novou 
zastávku na Komenského náměstí, 
která poskytne připojení na internet 
a dobití mobilního telefonu. „Vše je 
napájené solárním panelem,“ upozor-
nil Malý.

Odbornou porotu, která projekty 
hodnotila, vedl ekonom Pavel Kysil-
ka: „Byli jsme překvapeni kvantitou a 
kvalitou všech soutěžních projektů. Je 
zřejmé, že města pochopila, jak může 
digitalizace jejich občanům zkvalitnit 
život.“ -mič-


