
říjen

Volby do Parlamentu České 
republiky se blíží, o dalším 
osudu země rozhodnou voliči. 

 Antonín Zvěřina

Volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR se nezadržitel-
ně blíží! Uskuteční se v pátek 20. a 
v sobotu 21. října. Vyvolávají čás-
tečnou hysterii u politiků, a částečný 
nezájem u voličstva. Bohužel, stále 
častěji lze slyšet zejména z úst mla-
dých lidí, že chodit k volbám nemá 
smysl a že se tím nic nezmění. 

„Řekněte mi jedinou stranu či hnu-
tí, která má v programu něco pro nej-
mladší či mladou generaci? Platy 
státních úřadníků mě v osmnácti neza-

jímají, stejně jako spousta dalších věcí. 
Zvýší se platy učitelům? To se mávnu-
tím proutku změní systém školství?“ 
argumentuje jeden třebíčský mladík. 

Jméno říct nechce. „Až se mě zeptá-
te, komu fandím ve fotbale či v hokeji, 
klidně vám odpovím a řeknu svoje jmé-
no, ale do politiky ho zatahovat roz-
hodně nemíním,“ říká, a další debatu 
na toto téma odmítá.  

Pokud jde o čísla, lidé v České 
republice, tedy i v Třebíči, půjdou 
k urnám od roku 1990 po šestačtyři-
cáté, když se do toho započítá i refe-
rendum o vstupu do Evropské unie. 
Do poslanecké sněmovny se bude 
volit po sedmé. 

Volby v roce 2013 v Kraji Vysočina 
vykázaly 63,37 procent platných hla-

sů oprávněných voličů. Lepší byla 
jen Praha s 64,14 procenty. Třebíč 
jako okres měla výsledek 62,83 pro-
cent, což v rámci pěti okresů kraje 
stačilo na předposlední místo. 

V samotné Třebíči bylo platných 
61,3 procent hlasů. V roce 2010 se 
jednalo o 63,17 procent, v roce 2006 
-  65,83 procent, v roce 2002 - 57,93 
procent, v roce 1998 - 74,23 procent 
v roce 1996 - 76,52 procent hlasů.  

Z údajů vyplývá, že v Třebíči 
dochází k úbytku voličů. Jakou cestu 
zvolí obyvatelé s voličským právem 
v letošním roce, se uvidí zhruba za 
tři týdny. 

V České republice není povinnost 
volit, a každý musí zvážit, zda mu 
záleží na osudu země. 

V Třebíči klesá voličská účast

PRVŇÁCI NA PŘECHODU: Jak správně přecházet označený přechod, i místa kde není, se učili prvňáci z třebíčských škol 
Základní školy T. G. Masaryka (na snímku) a Základní školy Benešova. Základy jim vysvětlila preventistka kriminality tře-
bíčské městské policie Lucie Šerková.   Foto: Antonín Zvěřina

Zahrádkáři 
pořádají výstavu

Územní sdružení Českého zahrád-
kářského svazu Třebíč pořádá v 
Domě zahrádkářů ve Švabinského 
ulici v Třebíči další výstavu. 

Zahájení se uskuteční v pátek 20. 
října ve 13 hodin. V sobotu a v nedě-
li mohou zájemci výstavu navštívit 
od 9 do 17 hodin, v pondělí od 8 do 
13 hodin. Pořadatelé zajistili pro-
dej sadbových brambor, školkařské 
výpěstky a prodej medu.  -zt-

V kostele zazpívá 
o nedělích sbor

Každou neděli v říjnu při večerní 
mši svaté v 18 hodin zazpívá v kos-
tele sv. Martina v Třebíči Svatomar-
tinský sbor. Program: 1. října - J. 
Kampf: Své písně, Maria, Prosba k 
matičce, Kaplička, 8. října - E. Amb-
ros: Ave Maria, 15. října - anonym: 
Svatohorský Zdrávas, 22. října - Fr. 
Schubert: Ave Maria, 29. října - ano-
nym: Buď na věky ti sláva. -zt-


