
VÍTÁNÍ JARA : Několik desítek lidí se shromáždilo v areálu bývalé továrny BOPO na vítání jara. Akce měla také za cíl 
zájemcům představit, jak bude vypadat nový objekt Domu dětí a mládeže. Foto: Antonín Zvěřina

Prodloužení povolení výherních 
automatů v Třebíči a přemístění 
Domu dětí a mládeže z nevyhovují-
cích prostor na Hrádku, tyto body 
se staly základními tématy březno-
vého zastupitelstva.

Jaromír Barák (na stránkách měs-
ta vedený jako nezařazený) hned při 
schvalování programu navrhl, aby se 
do něj vložil bod o vyhlášení referen-
da, zda má být Dům dětí a mládeže 
přemístěn do Boroviny, po nezbyt-
ných úpravách bývalé kotelny a čis-
tičky odpadních vod. Devět z pěta-
dvaceti přítomných se vyslovilo pro, 
jedenáct proti, pět se zdrželo, návrh 
nebyl přijat.

Bod patnáct schváleného progra-
mu zastupitelstva hovořil o tom, že 
vyhláška zakazující výherní automa-

ty na území města se posune o rok na 
počátek roku 2016. 

Vedoucí fi nančního odboru David 
Vojtan se pokusil objasnit všechny 
důvody, proč se tento bod dostal na 
jednání. „Zaznamenali jsme spoustu 
měst, kde vyhlášky mají, a přesto tam 
hazard kvete. Nehledě k tomu, o kolik 
peněz město přijde,“ uvedl mimo jiné 
Vojtan. U videoterminálů se jedná 
o záležitost ministerstva fi nancí a to 
tuto záležitost řešit nestíhá.  

V poslední době se objevují další 
možnosti, jak zákazy obcházet, a měs-
to pak nebude mít žádnou kontro-
lu. „Snažíte se o to, aby další rok nebyl 
hazard regulovaný,“ argumentoval 
Barák. Zopakoval, že město mohlo 
ušetřit, pokud by zbytečně neinves-
tovalo do dostavby Laguny, výstavby 

kruhové křižovatky v Borovině, pře-
místění Domu dětí a mládeže a úpra-
vy veřejných prostranství v areálu 
bývalé továrny BOPO. 

Místostarosta Pavel Pacal (Pro Tře-
bíč) oponoval, že se nejedná jen o 
jeho myšlenky, jak se mu snaží Barák 
podsunout, ale schválila je rada měs-
ta. Zdůraznil, že město díky jiným 
vyhláškám hazard v této oblasti má 
pod kontrolou. 

„Považuji za lež, že hazard není 
v Třebíči regulován. Naopak se nám ho 
podařilo dostat pod kontrolu,“ podo-
tkl Pacal. Doplnil, že pokud minister-
stvo fi nancí dá garanci, že zákazová 
vyhláška začne okamžitě platit, nasta-
ne zcela jiná situace. Ta zatím nasta-
vená není. 

(Pokračování na str. 3)

Referendum o DDM se neuskuteční

Upozornění
Z důvodu velikonočních svátků v 

pondělí 21. dubna a ve dnech stát-
ních svátků ve čtvrtek dne 1. a 8. 
května budou sběrné dvory Třebíč 
v ulici Hrotovická, Na Klinkách a 
v Borovině uzavřeny.   -zt-

Přijedou i závodníci 
ze zahraničí

Český pohár TeamGym a Trio 
Teamgym se uskuteční o víkendu 
v Třebíči. Závod TeamGym začíná 
v sobotu 29. března v jedenáct hodin 
a závod Trio teamGym v neděli 30. 
března od 9.30 hodin ve sportovní 
hale TJ Spartak Třebíč v ulici Manž. 
Curieových. Závody mají meziná-
rodní účast.  -zt-

Policie varuje
Strážníci městské policie varu-

jí občany města před podvodným 
jednáním. V posledních dnech se 
množí případy, kdy občané, pře-
devším senioři, obdrží písemnou 
formou upozornění na to, že někde 
dluží fi nanční hotovost. V tomto 
dopise je uveden telefonický kon-
takt, kde si danou skutečnost mají 
ověřit. Upozorňujeme tedy všechny 
příjemce takového dopisu, aby na 
něj nereagovali a na uvedené číslo 
netelefonovali. Jedná se o draze zpo-
platněnou linku. Tuto skutečnost je 
možno oznámit Policii ČR.   -zt-

V názvu mají TaxiS 
Nový název, stejný cíl. To se dá říct 

o charitní sociální službě, která přes 
rok pomáhá lidem se zdravotním a 
sociálním znevýhodněním v získání 
zaměstnání na otevřeném trhu prá-
ce. Starý název Sociální rehabilita-
ce Třebíč  se mění   za nový TaxiS  
sociální rehabilitace. Proč TaxiS? 
Taxis je jednou z překážek dosti-
hových závodů. Stejně jako závodní-
ci musí překonat tuto překážku, aby 
dorazili do cíle, tak i uživatelé musí 
ve svém životě překonávat jednu pře-
kážku za druhou, aby dosáhli vysně-
ného cíle - aby získali práci a mohli 
žít běžný život.  -zt-


