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Krajské volby 
V pátek 2. a v sobotu 3. října nás 

čekají volby do krajských zastupitel-
stev. 

Kdy
V pátek 2. října budete moci volit od 

14 do 22 hodin, v sobotu 3. října od 8 
do 14 hodin. 

Hlasovací lístky obdržíte nejpozdě-
ji do 29. září. Hlasovat mohou obča-
né od 18 let s trvalým bydlištěm 
v regionu. U voleb se musíte prokázat 
platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem.

Pak dostanete volební obálku. Pokud 
zapomenete volební lístky doma, 
můžete o ně požádat ve volební míst-
nosti. 

Jak
S lístky se odeberete za zástěnu, kde 

vyberete lístek jedné vybrané politické 
strany, pro kterou jste se rozhodli. Na 
tomto lístku můžete zakřížkovat maxi-
málně čtyři kandidáty, kterým tím 
udělíte preferenční hlas. 

Pokud žádného z kandidátů nevy-
berete, tak budou zvoleni v pořadí, jak 
jsou uvedeni na kandidátní listině. Do 
obálky můžete vhodit jen jeden hlaso-
vací lístek, jinak je hlas neplatný. 

Jste v karanténě? 
Pokud budete v karanténě kvůli 

nemoci covid-19, i tak můžete volit, 
a to především formou drive-in. Kraj 
Vysočina avizuje, že drive-in volby se 
uskuteční ve středu 30. září od 7 do 15 
hodin. 

V Třebíči má být možné volit na par-
kovišti u tělocvičny Obchodní akade-
mie Albína Bráfa na ulici Otmarova. 
 -pab-

Třebíčská rodačka, režisér-
ka Beata Parkanová, natáčela 
v půlce září svůj nový celove-
černí fi lm Slovo také v Třebí-
či. Pro jednu ze scén si vybra-
la úzkou uličku V Mezírce 
v židovské čtvrti. Natáčení se 
zde konalo v pátek 11. září. 
� Petr Klukan

Den pro natáčení jako stvořený. 
Není zima ani horko, neprší, vítr tak-
řka nevěje a tak jediným zádrhelem 
pro fi lmaře jsou mraky. Ty se však 
v průběhu dopoledne vytratí. 

Šéfem štábu je Denis Kučera, klid-
ný mladík s dredy. Má za sebou již 
sedm fi lmů, ale v Třebíči točí popr-
vé. „Je to hezký krásný město, má to 
svou atmosféru. Jsou tu příjemní lidé, se 
všemi, co jsem jednal, mluvil, dohado-
val, všichni nám vyšli vstříc. Je příjemné 
pracovat v takovém prostředí,“ pochva-
luje si. 

Uličku V Mezírce prý našla režisé-
rka Beata s panem architektem. „Díky 
tomu, že se tu narodila, tak to zde zná 
a o tom místě věděla. Takových specifi c-
kých míst v republice moc není,“ dodává.  

Jak prozrazuje, celkový počet natá-
čecích dnů je 16 dnů v létě, v zimě 

další turnus, asi 3-4 dny. „Budeme 
čekat na sníh, doufejme, že na nás bude 
příroda hodná a napadá nám.“ Točit 
se má také ve Svitavách nebo Lito-
myšli. 

Na fi lmu pracují již tři roky. „Ono to 
chvíli trvá, než se to všechno poskládá, 
kostičky zapadnou do sebe a vznikne 
hezká mozaika,“ vysvětluje. 

Na place to šumí jak v úle
Filmový štáb v židovské uličce pra-

cuje od rána. Chystá rekvizity, kame-
ru, upravuje herce i komparz z Třebíče 
a okolí. 
 (Pokračování na str. 20)

FILMOVÁ rodina. Herci Gabriela Mikulková s Martinem Fingerem a dětmi při natáčení scény v židovské čtvrti v Třebíči. 
 Foto: Petr Klukan

V Třebíči točili fi lm Slovo

Mše svatá se uskuteční 
v neděli 4. 10. 2020 v 11 hodin v Litovanech. 

Hlavním celebrantem mše svaté bude
P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.

Při mši svaté se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
Všichni jste srdečně zváni.

FARNOST BISKUPICE U HROTOVIC 
A OBEC LITOVANY 

srdečně zve všechny farníky zblízka i zdáli na slavnostní mši svatou u příležitosti 
50 let od vysvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje a papeže Pia X. v Litovanech.
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