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Stručně

V úterý přineseme
� Rozhovor s šéfem jih-

lavských komunistů Pavlem 
Šlechtickým.

� Foto příspěvky našich čte-
nářů na téma: První letošní 
duha nad Jihlavskem.

VELKÝ LEDNOVÝ VÝPRODEJ 
V
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 elektro
 ná adí
 zahrada
 obklady, 

   dlažby

NA VŠE 
 až - 70 %

Interiérové dveře
Bílé, dub, buk atd.

dub dub dub

dubbuk bílá

Super cena

699§od

Cement
25 kg

Super cena

57�

79,-

Obklady

m2

030-10

6 MĚSÍCŮ ZDARMA!

734 188 954 při nájmu min. 1 rok

SKLADY V JIHLAVĚ OD 200 M2

030-5

JIHLAVA (pk) – Strana svobod-
ných občanů na Vysočině má 
nové vedení. 

Předsedou Krajského sdru-
žení byl zvolen čtyřiačtyřiceti-
letý Martin Rumler. 

„Mojí prioritou je předsta-
vit na Vysočině Svobodné jako 
atraktivní pravicovou, liberální 
a euroskeptickou stranu, kritic-
kou k nárůstu byrokracie a ome-
zování svobody. S kolegy se nyní 
soustředíme na komunální vol-
by, chceme do zastupitelstev při-
nést transparentnost, a omezo-
vat nesmyslné výdaje, které dusí 
prosperitu obyvatel obcí a měst,“ 
říká Martin Rumler.

Martin Rumler je bývalým 
novinářem a učitelem na jihlav-

ském gymnáziu, současně je i 
tiskovým mluvčím strany.

Svobodní na Vysočině mají od 
dubna čtyři místopředsedy. Ke 
stávajícím Lubomíru Hrono-
vi a Zdeňku Sadeckému nově 
zvolili fyzika Jiřího Strachotu a 
manažera kvality Lukáše Indru. 

Svobodní v podzimních vol-
bách získali na Vysočině 3565 
hlasů, což je 1,35 %.

Svobodní s Martinem Rumlerem

Vzteklina nehrozí
REGION (zt) - Na Vysočině hro-
zí vzteklina! Takové informace 
se objevily na veřejnosti. Vyvra-
cí je předseda Okresního mysli-
veckého spolku Českomoravské 
myslivecké jednoty Josef Pro-
keš, který fámu nazývá napro-
stým nesmyslem. „Vzteklinu u 
lišek se podařilo vymýtit již před 
lety, a něco takového nehrozí. Už 
se ani nedávají do lesů návnady. 
To si někdo vymyslel,“ uvedl.  

REGION (zt) – Jarní práce na 
polích v Kraji Vysočina pokra-
čují rychlým tempem. Zeměděl-
ce ale trápí sucho. „Nyní je pro 
setí jarních plodin ideální počasí, 
a rolníci se snaží, aby jarní práce 
dokončili co nejdříve,“ naznačil 
ředitel Okresní agrární komory 
Jihlava Vlastimil Vaněk. 

Upozornil, že hlavní dáv-
ku vláhy do půdy v minulosti 
dodával hlavně sníh. „Všichni 

víme, jak to v posledních letech 
vypadá. Sněhu je málo, a tím 
pádem je málo i vláhy,“ pozna-
menal. 

Upozornil, že zemědělci by 
v této chvíli opravdu přivítali 
déšť, zvláště tam, kde se jim již 
podařilo vše zasít. „Samozřej-
mě není potřeba žádný přívalo-
vý déšť, ale mírný deštík, který 
by se dobře vsakoval do země,“ 
poukázal Vaněk.

DO POLÍ na Vysočině vyjela moderní i méně moderní technika. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Zemědělci by přivítali déšť

Martin
Rumler

Zasedání chovatelů
Členské shromáždění Svazu 

chovatelů holštýnského skotu 
se v úterý 17. 4. od 9.30 koná 
v kulturním domě ve Větrném 
Jeníkově. V plánu jsou mj. i 
přednášky na téma vývoj doje-
ného skotu v ČR, či novela vete-
rinárního zákona. 

JIHLAVA (jv) – Bedřich Musil z Hitrádia Vysočina, jihlavský odbor-
ník na mediální problematiku, bude přednášet v sobotu 14. dub-
na od 9 hodin v jihlavském kině Dukla. Seminář nazvaný Ovládáš 
média ty, nebo ona tebe?! Bude věnován tématice vlivu médií na 
společnost. Hovořit se bude o falešných zprávách, o kontrastu 
nových médií a starých návyků, o propagandě, manipulaci, lžích  a 
konspiraci, o tom, jak správně ověřovat informace. Seminář potrvá 
s přestávkou do 12 hodin, vstup je zdarma.   

Bedřich Musil přiblíží,
jak vnímat média a zprávy

Na Den zdraví 
vyšetří pacienty 

zdarma
JIHLAVA (nel) - V rámci preven-
ce se opět uskuteční Den zdraví 
pro veřejnost v jihlavské nemoc-
nici. V úterý 17. 4. mezi 9 - 14 
hodinou najdete zdravotníky v 
modré chodbě spojující interní a 
diagnostický pavilon nemocnice.

Návštěvníci si mohou nechat 
změřit tlak, oxid uhličitý v plicích, 
cholesterol, vyšetřit znaménka, 
glykémii, nebo se naučí správně 
si mýt ruce.

„Ženy mají možnost se objed-
nat na mamograf,“ avizuje mluv-
čí nemocnice Monika Zachrlová. 
„Letošní novinkou jsou fyziotera-
peuti, kteří poradí, jak naložit s 
bolestí zad,“ pokračuje.

Čestné občanství 
pro doc. Laštovičku 
JIHLAVA (pk) – Za zásluhy o 
rozvoj vědy a vzdělávání i velký 
podíl při vzniku vysokého škol-
ství v Jihlavě je na čestné občan-
ství města Jihlavy navržen doc. 
RNDR. Zdeněk Laštovička, CSc. 
Návrh by měli jihlavští zastupi-
telé schválit příští týden. Veřej-
né jednání zastupitelů, kteří 
budou posuzovat i návrh vyhlá-
šek o stanovení výjimek z doby 
nočního klidu, nebo o provozo-
vání pouliční veřejné produkce, 
se koná v úterý 17. dubna ve 13 
hodin na jihlavské radnici. 


