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Blíží se volby do Poslanecké sněmovny, dvou-
sethlavé dolní komory Parlamentu ČR. Letos se 
uskuteční ve dnech 20. a 21. října. O křesla  ve 
sněmovně usiluje 25 politických stran a hnutí.

Poslance volíme  každé čtyři roky, naposledy to 
bylo v říjnu 2013, kdy  volební účast Žďáráků mírně 
přesahovala 64 %.

V pátek 20. 10. se volební místnosti otevřou od 
14.00 do 22.00 hodin; v sobotu 21. 10. můžeme volit 
od 8.00 do 14.00 hodin.

Ve Žďáře bude připraveno tradičních 26 volebních 
místností, stejně jako okrsků. Obyvatelé budova-
ného sídliště Klafar budou volit ve volebních okrs-
cích č. 11 a 12, umístěných v budově SŠ obchodní a 
služeb na Komenského ul. 10, ve Žďáře 3. 

Lidé z místní části Radonín budou volit ve voleb-
ním okrsku č. 20 v ZŠ Palachova 35; stržanovští voli-

či půjdou do volebního okrsku 25 v budově bývalé 
školy ve Stržanově, čp 28. Voliči z Mělkovic a Vese-
líčka zamíří do volebního okrsku č. 26 v budově 
Agroslužeb na Veselíčku č. p. 70.

Oznámení města Žďáru n. S. o době a místě konání 
voleb přinášíme na str. 16 a 17.

Zkontrolujte si občanské průkazy
Povinností voliče je prezentovat se před volební 

komisí platným průkazem totožnosti. Je tedy vhod-
né si zkontrolovat platnost občanského průkazu nebo 
cestovního pasu. 

Voliči, kteří v termínu voleb onemocní, či do voleb-
ní místnosti nedojdou kvůli ztížené pohyblivosti,  
mohou okrskovou volební komisi požádat o možnost 
hlasování mimo volební místnost. Komise vyšle k voli-
či dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřed-
ní obálkou a hlasovacími lístky.

Až se volební místnosti v sobotu 21. 10. úderem 14. 
hodiny uzavřou, všech 26 volebních komisí se  pustí 
do  sčítání hlasů a  zpracování výsledků za město Žďár. 

Podrobnosti o tom, jak si v parlamentních volbách 
vedlo město Žďár, Kraj Vysočina, i celá ČR, můžeme 
sledovat na stránkách Českého statistického úřadu 
www.volby.cz

Zatím ještě něco přes měsíc bude Kraj Vysočina v 
PS Parlamentu ČR  zastupovat celkem 11 poslanců 
zvolených pro období 2013-2017. Jsou to: za ČSSD 
Jiří Běhounek (hejtman KV, Pelhřimov) Pavel Anto-
nín (H. Brod) a Karel Černý (Hamry n. S.); za ODS: 
Jana Fischerová (Havlíčkův Brod); za KSČM: Pavel 
Kováčik (Třebíč), Josef Zahradníček (Studenec ); za 
ANO 2011: Josef Kott  (Pelhřimov), Zuzana Šánová 
(Žďár n. S.), Karel Tureček (Chýnov); za KDU-ČSL: 
Vít Kaňkovský (Třešť) a za Úsvit NK: Martin Lank 
(Jihlava). -lko-

Dolní komoru Parlamentu zvolíme v říjnu

Drony. Problém, se kterým 
se v posledních letech potýká 
většina památkově chráněných 
objektů v Česku. Negativní 
zkušenosti s drony má opako-
vaně i žďárská památka
UNESCO na Zelené hoře.

 Lenka Kopčáková

Tato bezpilotní a dálkově ovláda-
ná zařízení nejen, že svým zvukem 
obtěžují návštěvníky památek, ale 
mnohdy ohrožují samotné historické 

stavby.  
„Loni jsme řešili dva případy dronů, 

které uvízly na střeše kostela. Jeden se 
podařilo vyprostit z půdního okna, a pro 
druhý se muselo po žebříku,“ říká kaste-
lánka kostela sv. Jana Nepomuckého  
Lenka Houbová s dodáním, že obě 
akce byly časově i fyzicky náročné, a 
přitom úplně zbytečné.

Farnost se, dle kastelánky, v obou 
případech domluvila s majiteli dronů 
na kompenzaci. Další dron při neob-
ratné manipulaci rozbil okenní tabul-
ku v kostele, ale správcům se již maji-

tele nepodařilo zastihnout.
Na jedné straně jsou drony pomoc-

níky archeologů při mapování míst 
z ptačí perspektivy, také památkáři 
pomocí těchto vznášedel na dálkové 
ovládání dokáží kontrolovat nepří-
stupná místa staveb. Drony v rukou 
amatérů však bývají většinou rušivým, 
a mnohdy i nebezpečným jevem. 

Národní památkový ústav proto 
začátkem léta vydal zákaz létání dro-
nů nad svými památkami. Omezují-
cí opatření přijala i Římskokatolická 
farnost Žďár II – Zámek, coby majitel 
Zelené hory. Přesto občas drony léta-
jí nad poutním areálem bez souhlasu 
vlastníka objektu.

„Majitelé dronem nalétávají před okna 
kostela a natáčí nebo fotí interiér. Ani si 
neuvědomují, jak jsou nebezpeční pro své 
okolí,“ míní kastelánka. Kdyby dron 
spadl, mohl by někoho zranit. Také 
bzukot vznášedla nad památkou, kde 
právě probíhá výklad průvodce, úplně 
rozloží pozornost návštěvníků.

„Už nám dochází trpělivostí stále upo-
zorňovat majitele dronů, že nedodržují 
pravidla,“ říká Houbová. Navíc se prý 
někteří tito provozovatelé chovají aro-
gantně, a je s nimi těžká domluva. 

Informace o pravidlech létání dronů 
jsou umístěny na informačních tabu-
lích před vstupy do poutního místa, a 
také na webu Zelené hory. 

Nedovolené použití dronu nad are-
álem poutního kostela může provo-
zovatele stát pokutu od 100 tisíc až do 
pěti milionů korun.  

„Přistoupili jsme k mírnější verzi 
zákazu, a v případě ušlechtilého účelu 
můžeme umožnit pohyb nad areálem,“ 
uvádí farář Vladimír Záleský. 

O výjimku musí provozovatel po-
žádat písemně vlastníka objektu, což 
je jmenovaná farnost. Musí uvést 
důvod letu nad poutním místem, a 
na co budou záběry poutního místa 
využity. V případě schválení žádosti 
bude určen termín a čas, kdy smí dron 
letět nad poutním místem.

Drony smí nad Zelenou horu jen výjimečně

Čt 7. 9. v 9.00 KLUBOVÉ  SETKÁNÍ – budova ČP, 2. p., dveře č. 305, info 
o připravovaných akcích, přihlášky a platba za zájezd do TL Mosonmagyárovár 
(17. 10. 2017), členské známky. 

Po 11. 9. v 15.30 REKONDIČNÍ CVIČENÍ - tělocvična SPŠS a VOŠ, vedoucí 
M. Neuwirth. 

Tři skupiny rehabilitačního cvičení v bazénu: Plavání v út 12. a čt 14. 9. od 7.30 
do 8.30; st 13. 9. od 8.00-9.00. Jen pro přihlášené, vedoucí N. Kejvalová, J. Něm-
cová.

Čt 14. 9. BRNO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ – poznávací procházka s Marií Salá-
kovou, sraz v 8.15 nádražní hala. Vedoucí M. Klimešová. 

Po 18 — ne 24. 9. LÁZEŇSKÝ POBYT V PODĚBRA DECH - LD Libuše. 
Doprava vlastní, jen pro přihlášené, vedoucí M. Pokorná.

Čt 21. 9. BOWLING - sauna v 15.00, vedoucí M. Hrdinová
St 27. 9. POCTA PERNŠTEJNŮM – společná návštěva výstavy na hradě 

Pernštejně. Sraz v nádražní hale ČD v 8.15, návrat odpoledne.

Klub žďárských kardiaků

Stomatologové o víkendech a svátcích
2. 9. MUDr. J. Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka (608 069 430)
3. 9. MUDr. M. Vránová, Zahradní 580, Bystřice n/P. (566 688 234)
9. 9. MUDr. M. Trojáková, poliklinika. Zahradní 580, Bystřice n/P (566 688 231)
10. 9. MUDr. E. Peňázová, Křenkova 1499, N. Město n/M. (722 410 010)
16. 9. MUDr. J. Řezáčová, Tyršova 223, V. Bíteš (607 785 326)
17. 9. MUDr. Z. Ouředníčková, Masaryk. nám. 6, V. Bíteš (566 531 645)
23. 9. MDDr. R. Prouzová, Radostín n/O. 71 (799 505 925) 
24. 9. MUDr. M. Hrašková, Studentská 4/1699, ZR (566 690 131)
28. 9. MUDr. J. Fialová, nám. Republiky 65, ZR (604 334 823)
30. 9 MUDr. O. Semerádová, Palachova 35, ZR (774 430 777)

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod. Aktuálnost zubní LPS sledujte na www.
nnm.cz. Denně: zubní LPS v Jihlavě, www.nemji.cz/zubni-pohotovost, Non-
stop: zubní LPS Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 (545 538 421).


