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ČESKÝ TĚŠÍN Radní Českého Těší-
na přišli na to, že kdyby změsta vy-
kázali všechny přespolní zloděje,
prostitutky a alkoholiky, kteří opa-
kovaně porušují obecně závazné
vyhlášky – dopouštějí se nejen pře-
stupků, ale i trestných činů – tak
by ve městě razantně klesla krimi-
nalita.
„Statistiky městské policie uvá-

dějí, že pokud jde o drobné kráde-
že do pěti tisíc korun, tak pachateli
jsou ze čtyřiceti procent obyvatelé
jiných měst. Pokud jde o porušení
vyhlášky, která zakazuje popíjení
alkoholu na veřejnosti, tak je to pa-
desát procent, amluvíme-li o poru-
šení vyhlášky, která zakazuje po-
skytování i využívání sexuálních
služeb na území města, tak prosti-
tutky nejsou z osmdesáti procent
místní a jen mimořádně se stane,
že jejich zákazníci jsou obyvatelé
Českého Těšína,“ uvedla mluvčí
obce Dorota Havlíková.
Řešením mohla být novela pře-

stupkového zákona. Díky ní byměs-
ta mohla zakázat až na tři měsíce
přítomnost v obci lidem, kteří opa-

kovaně páchají přestupky a v obci
nemají trvalý pobyt. Jenomže Senát
to v dubnu odmítl. „Je nepřípustné,
aby o omezení ústavní svobody po-
hybu rozhodovaly správní úřady,“
vytkl například senátor Miroslav
Antl. Proti byl i Petr Gawlas zvolený
za ČSSD.Namítal, že databáze „pře-
stupců“ by stála asi dvacet milionů
korun a kromě toho neví, kdo by ji
kontroloval.
„Zákazy vydané soudemkontro-

lují strážníci i policisté již nyní.
Není to práce navíc, protože větši-
nou jde o staré známé firmy,“ rea-
govala Havlíková. Jeden příklad za
všechny: Jiřina je z Hranic na Mo-
ravě, v Českém Těšíně se živí jako
prostitutka, za což opakovaně do-
stává pokuty, protože pouliční pro-
stituce je v obci zakázaná vyhláš-
kou. Loni v září házela po strážní-
cích kameny. Za to na ni podali
trestní oznámení. „Případ prosti-
tutky z Hranic na Moravě, která
má v Českém Těšíně na svědomí
desítky přestupků, se táhne dva
roky. Pokuty za pouliční prostituci
jsou neúčinné. Ale pokud bychom
jí mohli zakázat pobyt v obci a ona
by zákaz porušila, šlo by o trestný
čin, takže by putovala rovnou do
vězení,“ řekl nedávno starosta Čes-
kého Těšína Vít Slováček.
Právní odbor českotěšínské rad-

nice eviduje deset lidí, kterým by
bylo možné uložit trest zákazu po-
bytu v obci ihned. O novele budou
muset znovu rozhodovat poslanci.

Petra Bartíková
s přispěním Josefa Kopeckého

BOHUMÍN

Z asfaltových hřišť se
stávají sportovní areály

Fotbalové hřiště smalou tribunou,
třímetrová lezecká stěna – nové
dvory už mají všechny bohumín-
ské školy, ten poslední, v Bezručo-
vě ulici, chce město rekonstruovat
za zhruba čtyřimiliony korun, pro-
to usiluje o dotaci. (btk)

KARVINÁ

Letní koupaliště
se připravuje na sezonu
Poslední úpravy, úklid a napouště-
ní bazénů – tak to vypadá v areálu
letního koupaliště v Karviné–No-
vémMěstě. „Otevřít by se mělo na
přelomu května a června, konkrét-
ně v sobotu 26. května v 9 hodin,
budou-li vedra, tak o týden dříve,“
řekla mluvčí Karviné Šárka Swide-
rová. Letos kvůli vyšším cenám slu-
žeb, energií i vody bude vstupné
vyšší: 80 korun pro dospělé, 40 pro
děti, seniory a organizované skupi-
ny studentů s doprovodem. Pro
děti do tří let a lidi s postižením je
vstupné zdarma. (btk)

BOHUMÍN

Fanděte hokejistům
v bohumínském kině
Příznivcům ledního hokeje se
bude líbit v Bohumíně. Vůbec po-
prvé se tu promítá mistrovství svě-
ta v přímém přenosu na velkém
plátně kina K3. Živá produkce za-
čala v pátek, poslední zápas se na
plátně kina objeví v neděli 20. květ-
na. Vstupné na zápas je 50 korun,
vstupenky je možné rezervovat
také on-line na webu www.k3bo-
humin.cz. V pokladně kina si lidé
mohou koupit pivo a občerstvení.
Do sálu ale nebudemožné vstupo-
vat s pitím a jídlem zakoupeným
mimo bufet. (btk)

Český Těšín zjistil, že za zhruba polovinu kriminality mohou lidé, kteří ve městě
nežijí. A nikdo je nemůže vyhnat, protože na to neexistuje zákon. Tedy možná by
existoval, kdyby senátoři souhlasili s novelou přestupkového zákona.

Dolní oblast Pohledy na nově otevřenou Dolní oblast Vítkovic nabídla na internetových stránkách čtenářka
Ali.L. Vedle ohřívače vzduchu (vlevo) vyfotografovala i nový skipový výtah vedoucí na vysokou pec č.1 (vpravo
nahoře) nebo pohled do okolí Dolní oblasti vyfotografovaný právě z vrcholu vysoké pece. 3x foto:rajce.net

Zprávy z měst

FAKTA

Novela přestupkového
zákona
Nápad poslankyně ODS Ivany
Řápkové, aby obce mohly zakázat
až na tři měsíce přítomnost v obci
lidem, kteří opakovaně páchají
přestupky a v obci nemají trvalý
pobyt, Senát v dubnu odmítl. „Je
nepřípustné, aby o omezení ústavní
svobody pohybu rozhodovaly
správní úřady,“ vytkl například
senátorMiroslav Antl.

Krátce

čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

pátek: Ostrava (městské
čtvrti)

sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov, Vrbno p. P.

Přespolní kradou
a nabízejí sex. Těšín
se jich chce zbavit

Vaším objektivem Fotografie čtenářů MF DNES a uživatelů serveru rajce.net
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