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Regulaci hazardních her na 
území města Třebíče schválili 
zastupitelé počtem 15 hlasů. 
K jeho zákazu tedy nedojde.

 Mirka Čermáková

Vyhláška, která vejde v platnost od 
Nového roku, nemá časové omezení, 
bude regulovat hazard i do budouc-
na. Nahradí dosavadní tři vyhlášky.

Vedoucí fi nančního odboru David 
Vojtan upozornil na důležité aspek-
ty nové vyhlášky. Zájemce o hru 

na automatech se musí zaregistro-
vat, přiznat, zda není trestně stíhán, 
nebo není dlužníkem, či zda nepobí-
rá sociální dávky. 

Nově si může účastník hazardní hry 
nastavit různá sebeomezující opatře-
ní (výši sázky, výši prohry, dobu hry 
atd.). Účastníci technické hry musí 
mít zřízené uživatelské konto, vkla-
dy, sázky a výhry jsou uskutečňová-
ny pouze bezhotovostně.

„Žádné cinkání mincí po úspěšné hře 
už slyšet nebude,“ konstatoval Vojtan. 
Dodal, že z každé hry bude pořízen 

zvukový videozáznam. 

Už je tu nesouhlas občanů!
Město se rozhodlo neumožnit 

hazardní hry v hernách nacházejí-
cích se v blízkosti škol, a to ve vzdá-
lenosti kratší než 100 metrů od objek-
tu školy. 

Z tohoto důvodu vyloučilo 
z vyhlášky dvě herní místa v ul. Kpt. 
Jaroše, protože obě herny se nachá-
zejí ve vzdálenosti kratší než 100 m 
od základní školy. 

 (Pokračování na str. 2)

Třebíč hazard nezakáže, 
má na něj bič v podobě vyhlášky

TŘEBÍČSKÁ FLERPARÁDA PŘITÁHLA DAVY. Spoustu vánočně laděných věcí, které vyrobily ruce šikovných tvůrců, nabídla 
13. třebíčská FlerParáda. Konala se tradičně v hotelu Atom. V období blížícího se adventu měli návštěvníci zájem o vánoční 
zboží. Především adventní věnce, vánoční ozdoby, svícny, a také o různé druhy vánočního cukroví. Někteří zakoupili i dárky 
pro své blízké. Foto: Mirka Čermáková

Vánoční náměstí 
plné stánků, 

hudby a zpěvu
Vánočními trhy ožije Karlovo 

náměstí v době od 15. do 22. pro-
since. Opět nabídne spoustu stánků 
s vánočním zbožím, s vůní svařáku, 
medoviny a různých pochoutek. 

Každý podvečer se návštěvníci trhů 
mohou od 16.30 hodin těšit na pro-
gram. O víkendu i dopoledne.

Pátek 15. 12. v 16.30 – zahájení 
vánočních trhů

Sobota 16. 12. v 10.00 - KRISTI-
ÁN A. ŠEBEK – vánoční koncert 

Sobota 16. 12. v 16.30  - kape-
la NOVÁ KŮŽE – koncert rockové 
kapely 

Neděle 17. 12. v 10.00 - LIVE 
AKUSTIC FRENCIZ - rockové pís-
ně v podání kytaristy Petra Nováčka 

Neděle 17. 12. v 16.30 - kape-
la LAZARET – koncert třebíčské 
hudební skupiny 

Pondělí 18. 12. v 16.30 - FREN-
CIZ BAND – koncert poprockové 
kapely 

Úterý 19. 12. v 16.30 - ZUŠ Tře-
bíč – vystoupení žáků 

- SLUNKO Třebíč 
- DROBEND – pěvecký sbor Gym-

názium Třebíč 
Středa 20. 12. v 16.30 - ZUŠ Tře-

bíč – vystoupení žáků 
- PĚVECKÝ SBOR JARO ZŠ Kpt. 

Jaroše 
- RÁKOSNÍČEK – dramatický 

kroužek ZŠ Na Kopcích 
Čtvrtek 21. 12. v 16.30 - kapela 

PEFR JAM – koncert rockové kape-
ly 

Pátek 22. 12. v 16.30 - TEAM 
REVIVAL ZNOJMO  -tz-

Tříkrálová 
sbírka 2018

Charita České republiky pořádá 1. 
- 14. ledna 2018 na území ČR osm-
náctý ročník Tříkrálové sbírky, do 
které Oblastní charita Třebíč zapo-
jí ve městech a obcích okresu opět 
přes tisíc koledníků. Sbírka bude 
zahájena ve středu 3. ledna příštího 
roku od 15 hod. na Karlově náměstí. 

 -tz-


