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Také v Třebíči jednoznačně 
vyhrálo hnutí ANO nedávno 
obviněného (po zvolení má opět 
imunitu) miliardáře Andreje 
Babiše.

 Petr Klukan

Parlamentní volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR jsou za 
námi. Drtivě v nich zvítězilo hnutí 
ANO, s téměř 30 %. Ze dna se odra-
zila až na druhé místo pravicová 
ODS (11,3 %), pomyslnou bronzo-
vou medaili získali Piráti, kteří jsou 
sice ve Sněmovně nováčky, přesto 
dosáhli na téměř 11 %. 

Obdoba dřívějšího Úsvitu Tomia 
Okamury, která se dnes nazývá Svo-
boda a přímá demokracie – Tomio 
Okamura, má také přes 10 %. Pro-
pad, k radosti řady demokratic-
ky smýšlejících lidí, zaznamena-
la KSČM (7,8 %). Ještě hůře však 
dopadla stále ještě vládnoucí ČSSD 
(7,3 %). Lidovci propadli také (5,8 
%), a na poslední chvíli se do Sně-
movny s odřenýma ušima dostala 
TOP 09 (5,3 %), stejně jako Staros-
tové a nezávislí, kteří těsně přelezli 
nutnou pětiprocentní hranici. 

Jak Třebíč volila v porovnání s 
republikou? Z tabulky je znatelné, 
že vítězné ANO volilo procentuálně 
stejné množství třebíčských voličů, 
jako v celé ČR. 

Že je Třebíč levicovější než zby-
tek republiky, lze doložit o procento 
vyšším výsledkem u ČSSD i KSČM, 

než je celorepublikový průměr. Nao-
pak pravicové ODS i TOP 09 mají o 
procento méně. 

O něco lépe jsou na tom lidovci, 
které zde v procentech volili o něco 
málo více, než v celé ČR, a stejně tak 
Piráti. 

Strach z imigrantů i celkovou 
nespokojenost s politikou Třebíča-

né promítli do výsledků SPD, která 
je na okraji politického spektra. Stra-
na Tomio Okamury získala v Třebí-
či téměř o dvě procenta více, než je 
celorepublikový průměr. 

Z Kraje Vysočina do Sněmovny 
zamíří celkem 10 poslanců. Čtyři 
za ANO, a po jednom komunistovi, 
lidovci, Pirátovi, Okamurovci, ODS 
a ČSSD, ačkoliv její poslanec Jiří 

Běhounek, který je zároveň hejtma-
nem, je dlouhodobě bezpartijní. 

Ačkoliv Třebíč nemá přímo „své-
ho“ poslance, z Třebíčska se do Sně-
movny dostala Monika Oborná 
(ANO). Tato zastupitelka Náměš-
tě nad Oslavou v Třebíči zakládala 
oblastní organizaci ANO.

Dlouholetým poslancem zůstává 
Pavel Kováčik (KDČM).

Volby: z Třebíčska jsou Oborná a Kováčik

 ČR  60,84 %
 Vysočina  64,03 %
 Třebíč  63,26 %
 Nejmenší v Karlovarském kraji  52,11 % 
 Nejvyšší v Praze  67,13 %

Účast na volbách 2017

NOVÁ POSLANKYNĚ  Ing. Monika 
Oborná. Foto: -pk-

Nový azylový dům byl slavnostně 
předán do užívání Oblastní chari-
tě v Třebíči v pondělí 16. října. Stala 
se tak jeho provozovatelem. Budova 
vyrostla na Vltavínské ulici, kde sto-
jí poliklinika. Název instituce přesně 
zní „Azylový dům pro rodiče s dětmi 
a ženy“. Z toho je patrné, že zde na-
jdou podporu v těžké životní situaci 
nejen matky s dětmi, ale také muži. 
V budově nabídne své služby i stře-
disko rané péče. Jeho posláním je 
pomáhat dětem s určitým handica-
pem.  Mimo jinou podporu se jed-
ná také o rozvíjení jemné motoriky 
dítěte do tří let. -mič-

Azylový dům Třebíč chce mít chytré...
(Dokončení ze str. 1)

Také světlo na parkovacím místě 
upozorní, zda zaplacená doba skonči-
la, a to tím, že zhasne. Vladimír Malý 
připustil, že by bylo možné nastavit 
několik minut navíc, jako toleran-
ci: „Jsme jenom lidé. Může se stát, že se 
někde zdržíme. Třeba u lékaře.“ Z chyt-
rého mobilu si řidiči mohou časovou 
aplikaci prodloužit.

„Od nové technologie parkování si sli-
bujeme především to, že nastane mno-
hem větší obměna parkovacích vozidel, 
vše by mělo být pro řidiče rychlejší a 
snadnější,“ očekává v zastoupení rad-
nice místostarosta.

Jedním z důvodů, proč chce Město 
zřídit chytré parkovaní, je poznatek, 
že si lidé koupí lístek na dvě hodiny, 
a nechají tam vůz stát celý den. Jiný-
mi slovy - omezí se tím zneužívání 
parkování. 

„Rozhodně nechceme instalovat 
závory, které vás pustí až po zaplacení 

místa. To je represivní prvek. Současně 
se zavedením nové technologie parko-
vání na Komenského náměstí upraví-
me i povrch parkoviště,“ nezapomněl 
zmínit Malý. 

Chytré parkoviště bude doplněno 
veřejnou dobíjecí stanicí pro elek-
tromobily. S realizací tohoto zámě-
ru radnice počítá zjara příštího roku. 
Náklady mají činit asi dva miliony 
korun, úprava povrchu parkoviště 
zhruba 600 tisíc korun. Místostaros-
ta Malý v závěru upozornil, že tahle 
technologie má 99 procent úspěš-
nosti. Pokud se osvědčí, dočká se 
jí po revitalizaci i Karlovo náměstí. 
V současné době mají takové parko-
viště ještě v Praze a Písku, a ve světě 
v Barceloně.

 Jedná se o unikátní technologický 
projekt, realizovaný společnostmi E.ON 
Česká republika a OMEXON GA Energo.

Smart City Polygon

Řidiči, pozor 
na uzavírky!

Most v Brněnské dává zabrat
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

nestihlo opravit most v Třebíči v 
Brněnské ulici do konce října. Kvů-
li dezolátnímu stavu mostu bude 
rekonstrukce pokračovat i v příštím 
roce. Letošní etapa, při které je uza-
vřena levá polovina mostu, potrvá 
do 15. prosince. Příští rok, kdy bude 
uzavřena pravá polovina mostu, ma-
jí práce začít 2. dubna a trvat do 15. 
července 2018. 

Výstavba teplovodu 
v Račerovické ulici

Výkopové práce při výstavbě tep-
lovodu na parkovišti v ulici Račero-
vická budou probíhat od 26. října do 
20. prosince letošního roku. Dojde 
zde k uzavření parkoviště před byto-
vými domy, a také k  dopravnímu 
omezení na komunikaci. -tz-

Následky vichřice, která se pro-
hnala Vysočinou, pomáhali v nedě-
li 29. října odstraňovat i strážníci. 
„Podíleli se na odklizení několika větví 
a stromů padlých přes silnice,“ infor-
movala Lucie Šerková z Městské 
policie Třebíč. Strážníci dále zabez-
pečovali nebezpečná místa pro-
ti vstupu nepovolaných osob. „Na 
ul. Dobrovského visel uvolněný plech 

nad komunikací, tam bylo nutno, aby 
majitel přeparkoval vozidlo,“ vysvět-
luje. V Libušině údolí pak usměrňo-
vali dopravu, než byl odklizen padlý 
strom, a také monitorovali lešení na 
panelovém domě na ul. Modřínová. 
Ačkoliv majitel lešení zabezpečil, dle 
strážníků přesto hrozilo nebezpečí 
jeho uvolnění.  ° -tz-

Strážníci pomáhali při vichřici
Římskokatolická farnost Třebíč – město zve na setkání s Milonou von Habs-

burg na téma Mary’s Meals - ovoce Medžugorje. Akce se koná v sobotu 25. lis-
topadu v 19 hodin po večerní mši svaté ve vytápěném kostele sv. Martina. 

O kráse Mary’s Meals bude vyprávět Milona von Habsburg, významná posta-
va příběhu Mary‘s Meals. Hnutí Mary‘s Meals vyrostlo z modliteb a o modlitby 
stále prosí. Jde o neuvěřitelný příběh o tom, jak rodinný výlet do poutního mís-
ta inspiroval vznik globálního hnutí, které dnes mění život více než 1,2 milionu 
nejchudších dětí světa tím, že jim každý školní den poskytuje stravu ve školách. 
Vzdělání pak dětem i jejich komunitám otevírá cestu z chudoby. -tz-

Chudým poskytují jídlo ve škole


