
ZÁŘÍ 2022 
 
V měsíci září jsme řešili celkem 274 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Krádež zboží 
Dne 1. 9. 2022 krátce před 17.00 hodinou došlo v jednom z obchodů poblíž centra města k odcizení 
vystaveného batohu. Stejný případ máme nahlášený i minulý měsíc, kdy zde neznámý pachatel odcizil 
batohy dva. Dne 5. 9. 2022 dopoledne se nám podařilo zjistit muže podezřelého z těchto krádeží, když 
do obchodu přišel znovu a majitel nás ihned vyrozuměl. Případ předáme k dořešení Policii ČR, protože 
jsme dalším šetřením k osobě podezřelého zjistili, že byl za stejné prohřešky již potrestán soudem. 

 
Otevřené vozidlo 
Dne 3. 9. 2022 krátce před 17.00 hodinou jsme byli upozorněni všímavou kolemjdoucí, že na Mírovém 
náměstí je zaparkované vozidlo, které má otevřené přední dveře u spolujezdce. Hlídka dveře zavřela a 
dále jsme vyrozuměli majitele vozidla, který zařídil jeho následné zabezpečení. Díky kamerovému 
systému jsme mohli zpětně vysledovat, jak ke všemu došlo: po zaparkování vozidla spolujezdec otevřel 
dveře a vystoupil. Uložil si do kufru nějaké věci a poté s řidičkou vozidlo opustil, ovšem nesprávným 
směrem, protože vůbec nezaregistroval, že nechal dveře otevřené. Jelikož podobné události řešíme 
opakovaně, připomínáme řidičům, aby svá vozidla vždy po zaparkování důkladně zkontrolovali. 
V tomto případě zůstalo vozidlo takto nezabezpečené téměř celou hodinu a majitel měl opravdu velké 
štěstí, že se mu nic neztratilo. 
 
Spuštěný hlásič poplachu 
Dne 6. 9. 2022 pár minut po půlnoci se na nás obrátil se žádostí o pomoc cizinec ubytovaný v jednom 
z místních školních zařízení, kdy uvedl, že již v 21.00 hodin se jim v budově z neznámého důvodu spustil 
alarm. Zkoušeli někoho vyrozumět, kdy jim byla přislíbena pomoc, která ale dosud nepřišla. Hlídka 
vyjela na místo a společně s oznamovatelem prověřovali příčinu spuštění alarmu. Během této doby se 
nám podařilo zjistit a vyrozumět správce budovy, který se poté na místo dostavil a zajistil vypnutí 
alarmu. 
 
Světový den první pomoci 
Dne 6. 9. 2022 dopoledne jsme se zúčastnili spolu se složkami integrovaného záchranného systému 
Světového dne první pomoci v parku Kociánka. Zejména nejmenším spoluobčanům – dětem jsme 
přiblížili naši práci ukázkami výstroje, výzbroje a dalších prostředků, které ve službě využíváme. 
Odpovídali jsme na jejich zvídavé otázky a snahu a zájem dětí jsme odměnili upomínkovými předměty. 
 
Krádež věcí 
Dne 8. 9. 2022 před půlnocí jsme řešili krádež osobních věcí v centru města, které jejich majitelé 
ponechali na okamžik bez dozoru, a hned se jich ujal neznámý muž. Majitelům se ho podařilo nedaleko 
místa i s věcmi dostihnout. Přivolané hlídce ovšem muž neznámou osobou rozhodně nebyl. Ve službě 
se s ním již několikrát setkali, a tak bylo po potvrzení jeho trestní minulosti rozhodnuto, že se případem 
bude dále zabývat Policie ČR. 

 
Poškození bannerů 
Dne 11. 9. 2022 krátce po 1.00 hodině došlo k poškození plakátů – bannerů umístěných kolem Domu 
dětí a mládeže. Pomocí kamerových záznamů a následného šetření se nám podařilo zjistit konkrétního 
pachatele, který byl za svůj skutek potrestán pokutou a způsobenou škodu musel uhradit. 

 
Odcizení peněženky 
Dne 12. 9. 2022 se na nás obrátila starší žena s tím, že jí někdo odcizil z nákupního košíku, který nechala 
na okamžik v obchodě bez dozoru, peněženku, v níž měla mimo jiné i finanční hotovost 12 000 Kč. 
Strážníkům se díky záznamům z bezpečnostních kamer uvnitř prodejny podařilo zjistit podezřelou 



osobu a dalším šetřením i její totožnost. Všechny informace poté předali z důvodu výše způsobené 
škody Policii ČR k došetření. 

 
Krádež zboží 
Hned ve dvou dnech, a to 18. 9. 2022 a 21. 9. 2022, jsme se opakovaně setkali s pachatelkou krádeží – 
potravin, drogerie a elektroniky. Žena k ukrytí zboží důmyslně využívala prostory dětského kočárku. 
Jelikož ale byla za toto jednání v minulosti již potrestána soudem, předali jsme oba její skutky i 
s příslušnou dokumentací v podobě kamerových záznamů Policii ČR. 
 
Prezentace v rámci hasičské soutěže 
Dne 24. 9. 2022 jsme při tradiční hasičské soutěži v Černovíře předváděli nejmenším účastníkům a 
hostům ukázku služebního vozidla a vybavení strážníků pro výkon jejich služby. Zájem o prezentaci naší 
práce a poučné okamžiky z ní byl velký. Děti na závěr obdržely upomínkové předměty. 
 
Podvodníci na internetu 
V poslední době jsme ve zvýšené míře informováni od kolegů z Policie ČR nebo dotazováni od 
poškozených občanů o případech podvodů v souvislosti s inzercí prostřednictvím internetu. Tyto 
skutky sice řeší a upozorňuje na ně výhradně právě Policie ČR, nicméně i my bychom rádi zmínili 
alespoň obecná pravidla pro ochranu finančních prostředků: nesdělujte nikomu přístupové kódy a 
hesla do svého internetového bankovnictví (v případě pochybností a vyžadování nestandardních 
postupů kontaktujte svoji banku), nereagujte na nevyžádané telefonní kontakty a odkazy v SMS a 
jiných zprávách (e-mailech). Zbystřete při žádosti o peníze od vašich přátel přes sociální sítě – to si 
můžete lehce ověřit např. telefonátem. Zvažte i poskytování „příspěvků“ neznámým osobám, které se 
na vás budou snažit zapůsobit svým pohnutým životním příběhem. Mějte vždy na paměti, že osobu, 
s níž komunikujete, nevidíte a nemůžete si proto ověřit, zda to, co vám říká, je pravda. V první řadě 
pamatujte hlavně na vlastní ochranu. 

 
 
 
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková 

 

 

 

 

 
 
 


