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Třebíč hazard nezakáže...
(Dokončení ze str. 1)

Rovněž nebudou povolena žádná 
herní místa v památkově chráněném 
území UNESCO.

Město vyhovělo žádosti majitele 
nemovitosti v ul. Jar. Heyrovského, 
o zařazení nového herního prosto-
ru, který splňuje podmínky zákona 
o hazardních hrách. S umístěním té-
to nové herny nesouhlasí obyvatelé 
z blízkého okolí. Obávají se rušení 
nočního klidu. 

O petici se ale nejedná, pouze o 
dopis zaslaný radnici. Proti povolení 
této herny se ohradila i zastupitelka 
Alexandra Svobodová (Třebíč Obča-
nům!): „Herna v rodinném domě se 
dvěma nezletilými dětmi, a v bytové 
zástavbě?“ 

„I ostatní herny jsou v místě, kde byd-
lí lidé. Nenašli jsme žádný věcný argu-
ment, proč novou hernu nezařadit do 
vyhlášky,“ odpověděl David Vojtan.

Starosta Pavel Janata (KDÚ-ČSL) 
upozornil, že nová vyhláška nemůže 
být diskriminační. „Nemáme páku, 
proč hernu nepovolit. Zajímavé je, že 
polovina občanů, kteří přípisem bro-
jí proti herně v ulici Heyrovského, se 
přimlouvá za zachování heren v ulici 
kapitána Jaroše, a to i přesto, že je blíz-
ko škola,“ netajil obsah dopisu sta-
rosta.

Třebíč jako Las Vegas?
Do té doby klidný zastupitel Jaro-

mír Barák (Třebíč Občanům!) se 
vložil do diskuze. „Po třetí, po čtvrtý, 

po pátý se tu opakuje stejný divadýl-
ko. Většina měst má rozum a hazard 
na svém území zakáže. U nás bude 
vše pod dohledem. Jaká regulace? Měs-
to nebude stejně vědět nic! Třebíč bude 
Las Vegas Vysočiny,“ věštil Barák.

Starosta Janata ho upozornil, aby 
nepředjímal. „Například já pro tuhle 
vyhlášku hlasovat nebudu,“ přiznal, a 
v závěru se zdržel hlasování.

Miloš Hrůza (ANO) upozornil, že 
města, která hazard zakázala, stej-
ně herny ze svého území nedostala. 
„Fungují v jiném režimu - jako kví-
zomaty. Říkám faktické údaje, které 
můžu doložit adresami heren,“ řekl 
přesvědčivě.

Barák se pustil i do Pavla Paca-
la (Pro Třebíč): „Pacal tvrdil, že loni 
došlo k zákazu hazardu v Brně a v Jih-
lavě. A přesto je tam spousta heren.“

„Když už se neví kam, vytáhne se 
moje jméno,“ zvedl hozenou rukavici, 
„tuhle věc řešíme od roku 2013. Prohi-
bice ale nevyřeší nic, jen regulace. Dnes 
máme 16 heren. Od Nového roku jim 
nastanou mnohem tvrdší podmínky. 
Jsem pro přísnou regulaci.“

Hazard plní kasu 20 miliony
Místostarosta Vladimír Malý 

(ČSSD) upozornil, že městu z hazar-
du plyne ročně do rozpočtu 20 mili-
onů korun.

 „Nikdy jsem nehrál, a doufám, že 
ani hrát nebudu. Nevidím na tom 
nic pozitivního, naopak se mi to pří-
čí. Pragmaticky se ovšem dívám na 
jeden faktor. Plynou z toho příjmy do 
pokladny, a to 20 milionů korun ročně. 
Za pět let je to 100 milionů. Pro mě je 
to pohled hodně důležitý. Budu hlaso-
vat pro regulaci.“

Do diskuze se za veřejnost přihlási-
la Blanka Kutinová (členka sociální 
komise a komise pro rozvoj města): 
„Třebíč je poslední město na Vysočině 
s největším počtem heren. Záleží na 
vašem svědomí, zda vám dvacet mili-
onů stojí za to, aby ve zdravém městě 
zůstal hazard.“ 

Ve svém příspěvku uvedla i několik 
varujících čísel z Národního monito-
rovacího střediska pro drogy a závis-
lost.  

Na území ČR bylo v roce 2016 
půl milionů lidí, kteří hráli na auto-
matech, z toho se jich 120 tisíc léči-
lo. Desetina jich byla mladistvých. 
Hráči prohráli 40 miliard korun, 
což v průměru na jednoho činilo 1,2 
milionu korun. 

Zastupitelé při hlasování schváli-
li regulaci hazardních her na území 
města Třebíče počtem 15 hlasů, šest 
bylo proti, a tři se zdrželi hlasování.

Novou soutěž na opravu mostu v Poušově vypisuje 
třebíčská radnice. Do předešlého výběrového řízení se 
přihlásila pouze jediná fi rma. Cena ve výši 12 milionů 
korun, za niž by se práce provedla, se radním zdála pří-
liš vysoká. 

„Předpokládáme, že se nám přihlásí více uchazečů, a že 
půjde cena dolů. Práce chceme zahájit v jarních měsících 
příštího roku, a do 30. června by měly být úpravy hotové,“ 
upozornil místostarosta Vladimír Malý. Netajil, že by 

přivítal cenu okolo deseti milionů korun. V ceně bude 
i úprava plochy s autobusovou zastávkou, která bude 
odpovídat současným normám. 

Poušovský most dostal nejvíce zabrat, když si řidiči 
přes něj zkracovali cestu v době dlouhodobé uzavírky 
Podklášterského mostu. 

Po úpravách bude most širší, povede šikmo, a dojde i 
na chodník pro pěší.  -mič-

Soutěž na opravu mostu v Poušově

SOBOTNÍ SVATOMARTINSKÉ 
slavnosti přinesly spoustu zábavy, 
dobrého vína a jídla. Zaplněné Karlo-
vo náměstí bylo předzvěstí toho, že co 
nevidět přijede Svatý Martin na bílém 
koni. Úderem 17. hodiny na městské 
věži u kostela sv. Martina se dal prů-
vod do pohybu. Martin kynul davům, 
a Třebíčany pozdravil také z pódia. 
Krásnou tečku za oslavami udělal 
ohňostroj. Foto: Mirka Čermáková

Svatý Martin 
sníh nepřivezl

Na území ČR bylo v roce 
2016 půl milionů lidí, kteří 

hráli na automatech, z toho 
se jich 120 tisíc léčilo. 

Desetina byla mladistvých. 

Přeborníci 
v pIšQworkách

V oblastním utkání pIšQworkový 
turnaj na třebíčském gymnáziu se 
střetlo 12 týmů. Zvítězil tým Gym-
názia Třebíč, ve složení: 

Jan Bryja, Šimon Bryja, Jan Špa-
ček, Matěj Macek, Martin Nováček. 
Druzí byli Vít Kratochvíl, Tomáš 
Košut, Zdeněk Hruška, Adam Smrč-
ka, Milan Picmaus z Hotelové ško-
ly Třebíč. Třetí se umístili Vendula 
Greplová, Alena Cendelínová, Voj-
těch Kuchař, Leoš Nevoral, Vít Dvo-
řák ze SPŠ Třebíč.  -tz-


