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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, 

léto skončilo, na prázdniny a letní dovolené 
zbyly jen krásné vzpomínky a je tady podzim 
se vším, co toto krásné roční období přináší. 
Po strništích duje vítr, stromy se barví do 
neskutečných barev, děti pouští draky a dny 
se velmi rychle zkracují. Příroda se zkrátka 
pomalu chystá k zaslouženému odpočinku 
a my se ještě rychle snažíme sklidit poslední 
zbytky úrody, než vše pokryje bílý sníh. 

Ať jsou nadcházející dny pro vás klidné 
a pohodové. Možná, že přicházející dlouhé 
zimní večery jsou příležitostí k návštěvám 
sousedů či přátel. Nebo si zalézt pod deku 

s dobrou knihou nebo třeba našim zpravo-
dajem. V tomto čísle se opět dovíte, co se 
dělo a co se dít bude. 

Neustále se snažíme vylepšovat možnosti 
komunikace mezi vámi a obecním úřadem. 
Žijeme v rychlé době, kdy se internet a chyt-
rý telefon stává něčím nepostradatelným, 
založili jsme proto pro vás obecní facebook. 
Najdete ho na odkaze:
facebook.com/obecprazmo. Budou se tam 
průběžně objevovat nejaktuálnější infor-
mace, pozvánky na  blížící se akce či dojmy 
z akcí proběhlých.

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce 
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OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

V posledních dvou letech proběhla v naší 
obci rozsáhlá akce katastrálního úřadu, kte-
rá měla za úkol zmapovat a případně nově 
zaměřit skutečný průběh jednotlivých po-
zemkových hranic. Akce probíhala za účasti 
všech vlastníků pozemků. Po projednání 
na místě samém byla všechna místa geo-
metricky zaměřena a zaznamenána do map.
Posledním krokem před zplatněním tohoto 
dokumentu je vyložení k veřejnému na-
hlédnutí. Veřejné nahlédnutí katastrálního 
operátu obnoveného novým mapováním na 
digitální katastrální mapu bude ve dnech od
21. 10. do 4. 11. 2019 takto: 

 Pondělí 8 – 12 h Obecní úřad Pražmo

 Úterý 8 – 15 h Katastrální pracoviště  
   ve Frýdku–Místku

 Středa 12 – 17 h Obecní úřad Pražmo

 Čtvrtek 8 – 15 h Katastrální pracoviště  
   ve Frýdku–Místku

 Pátek 8 – 12 h Katastrální pracoviště  
   ve Frýdku–Místku
V těchto dnech bude veřejnému nahlédnutí 
přítomen zaměstnanec katastrálního úřa-
du. Do obnoveného katastrálního operátu 
je současně možné po dobu jeho vyložení 
nahlédnout i na webových stránkách Čes-
kého úřadu zeměměřičského a katastrální-
ho na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
VyberKatastrinfo.aspx
Katastrální úřad vyhlásí platnost obnovené-
ho katastrálního operátu dnem 21. 11. 2019. 

Nebude-li pravomocně rozhodnuto o někte-
rých námitkách, je katastrální úřad oprávněn 
vyhlásit platnost obnoveného katastrálního 
operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v ka-
tastru. Dnem vyhlášení platnosti obnove-
ného katastrálního operátu se dosavadní 
katastrální operát stává neplatným a nadále 
se používá obnovený katastrální operát.

S procesem obnovy katastrálního operátu 
došlo u téměř všech vlastníků ke změně po-
zemkových hranic a tím i ke změně výmě-
ry parcel. Změna výměry parcely i změna 
poplatníka daně z nemovitostí jsou okol-
nostmi rozhodnými pro vyměření daně 
z  nemovitostí. Vlastník nemovitostí je 
tedy povinen za nemovitosti dotčené pro-
vedenou obnovou katastrálního operátu, 
při které u nich došlo ke změnám těchto 
rozhodných okolností, podat úplné nebo 
dílčí daňové přiznání na rok následující po 
roce, v němž tyto změny nastaly.

Vzhledem k tomu, že se tato povinnost 
dotkne téměř všech vlastníků nemovitostí 
v obci, dohodli jsme se s Finančním úřadem 
pro MSK, Územním pracovištěm ve Frýdku-
-Místku na spolupráci. 

V úterý 14. ledna 2020 v době od 9 do 17 h 
budou na Obecním úřadě na Pražmě přítom-
ni pracovníci fi nančního úřadu a pomohou 
občanům s podáním daňového přiznání. Kdo 
této možnosti nevyužije, bude muset toto 
přiznání podat osobně na Finančním úřa-
dě ve Frýdku-Místku nejpozději do konce 
ledna 2020. 
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KRÁTCE

• Odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů 
pod el. vedením

Společnost ČEZ Distribuce vyzývá vlast-
níky a uživatelé nemovitostí, přes něž vede 
nadzemní elektrické vedení nebo na něž 
zasahuje ochranné pásmo, k pravidelné-
mu odstraňování a oklešťování stromoví 
a jiných porostů ohrožujících bezpečné 
a spolehlivé provozování zařízení distri-
buční soustavy v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., jakožto provozovatele dis-
tribuční soustavy. Je zakázáno nechávat 
růst porosty nad 3 m výšky. Odstraňování 
a oklešťování stromoví se provádí v období 
vegetačního klidu.

• Poplatek za odpad za rok 2019

 Poplatek za odpad za rok 2019 je splatný 
do 31. 10. 2019! Kdo tak neučinil, ať bez 
prodlení uhradí hotově do pokladny na 
obecním úřadě nebo převodem na účet. 
Pro trvale žijící obyvatelé je poplatek 
500 Kč na osobu a pro majitelé rekreač-
ních objektů je to 554 Kč.

• Změna ordinačních hodin 
Praktický lékař MUDr. Lenka Carbolová 
ve dnech 7. – 8. 11. 2019 neordinuje

 (zástup MUDr. Milan Crha).

• Kalendář na rok 2020

I na příští rok pro vás obec Pražmo připra-
vuje kalendář. Tématem kalendáře budou 
recepty našich babiček. Kalendáře budou 
rozneseny do každé domácnosti zaměst-
nanci obecního úřadu spolu s posledním 
vydáním Pražmovských ozvěn, které vyjde 
v prosinci. Kdo nebude zrovna zastižen 
doma, bude si moci kalendář vyzvednout 
v úředních hodinách na obecním úřadě. 

ČIPOVÁNÍ PSŮ

Podle novely veterinárního zákona číslo 
166/1999 Sb. bude od 1. 1. 2020 povinné 
očkování psů proti vzteklině platné jen v pří-
padě, že bude zvíře označeno mikročipem. 
Jinak hrozí majiteli pokuta až 20 000 korun. 
Výjimkou budou pouze psi označení čitelným 
tetováním provedeným před 3. červencem 
2011. Z této novely vyplývá, že všichni majitelé 
psů musí nechat svého psa načipovat. 

Čipování psů v obci Pražmo je dohodnu-
to s MVDr. Petrou Domesovou hromadně 
v tomto termínu: 

pátek 15. 11. 2019 od 14 do 16 h v areálu 
za obecním úřadem

Majitel psa musí mít k tomuto úkonu platný 
očkovací průkaz psa, kde bude číslo čipu za-
znamenáno. Jelikož je ze strany veterinářky 
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Týden knihoven 30. 9 - 4. 10. 2019 
Naše místní knihovna na Pražmě se letos 
poprvé přidala k celostátní akci s názvem 
„týden knihoven“. Aktivity byly zaměřeny na 
nejrůznější věkové i zájmové skupiny čtenářů 
tak, aby stávající čtenáři byli spokojeni, a ti 
noví si mohli vyzkoušet, co vše knihovna 
nabízí. 

V úterý byl v knihovně připraven turnaj 
v pexesu. S mírnou obavou, že nikdo nepři-
jde, jsem očekávala první hráče. To se naštěstí 
nepotvrdilo a už před 14.  hodinou se hlásila 
první maminka se synem Filípkem. Postupně 
přicházeli další hráči a hrálo se až do večera. 

Myslím si, že se hraní pexesa dětem velice 
líbilo a v knihovně jsme ho určitě nehráli 
naposled. Vždyť nakonec si zahrály i mamin-
ky. Každý účastník turnaje obdržel sladkou 
odměnu, která potěšila děti i dospělé. 

potřeba zajistit dostatečné množství čipů, je 
nutné v případě zájmu o čipování přihlášení 
na Obecním úřadě nejpozději do pondělí 
11. 11. 2019. Cena čipu je 400 Kč.  Pokud 
budou mít chovatelé zájem i o očkování proti 
vzteklině nebo jiným psím nemocem, je to 
potřeba taky nahlásit. 

V případě, že této možnosti nevyužijete, 
musíte si nechat pejska načipovat někde jin-

de. Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině.

A když už se tady zmiňujeme o pejscích, zno-
vu připomínáme, že je povinností majitelů 
psů mít svého psa na veřejném prostranství 
na vodítku a slušností je po něm uklízet. 
Sáčky na psí exkrementy jsou k dispozici 
na mnoha místech obce.  

KNIHOVNA INFORMUJE 
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Ve středu knihovnu navštívily děti z MŠ Praž-
mo. Děti byly moc šikovné, s paní knihovnicí 
si povídaly o tom, jak se chovat ke knížkám, 
kdo knihy píše a ilustruje. Poté si děti kníž-
ky prohlížely, kreslily obrázky, vybarvovaly 
omalovánky a na závěr si v naší knihovně 
založily průkazku a půjčily si první knížky, 
které si budou ve školce společně číst.

Ve čtvrtek si čtenáři mohli poslechnout ukáz-
ky audio knih Vlastimila Vondrušky.

Během celého týdne byla možnost zdarma 
se zaregistrovat do naší knihovny. Této pří-
ležitosti využilo více jak 20 nových čtenářů. 

Pro všechny, kdo v tomto týdnu knihovnu 
navštívili, byla připravena sladká odměna 
s citátem pro potěšení.  

Na dlouhé zimní večery jsme pro vás zajistili 
nové knihy. Vybere si snad každý.
Pro ženy: Vítěz, To prší moře, Já hlupák, 
Venkovské sídlo, Aristokratka a vlna zlo-
činnosti na zámku Kostka
Historie: Právo první noci
Krimi: Dům na samotě, Nůž
Děti: Táta za všechny peníze
Na závěr bych chtěla dodat, že budu velice 
ráda, pokud se naše malá knihovna stane 
příjemným místem nejen pro půjčování 
knížek ale také pro odpočinek, hry dětí 
i dospělých.       Lenka Šporclová, knihovnice



PRAŽMOVSKÉ

7

Zpravodaj obce Pražmo  •  3/2019

SBÍRKA ŠATSTVA

 

Diakonie Broumov,  
sociální družstvo 

 
 Více na www: diakoniebroumov.cz    tel.: 224 316 800, 224 317 203 
➢  

 
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 
➢ Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
➢ Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
➢ Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  
➢ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
➢ Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 
➢ Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 
➢ Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
➢ Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
➢ Knihy, časopisy 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
➢ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
➢ nábytek 
➢ znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční: 

ve dnech 4. až 7. listopadu 2019 
 

Pondělí, středa, čtvrtek 8.00 – 16.30 h    
Úterý 8.00 – 11.30 h 

                               
místo: přízemí obecního úřadu Pražmo 
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V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE 
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V novém školním roce začalo navštěvovat 
naši mateřskou školu 53 dětí. Máme několik 
dvouletých dětí, které si musely na život ve 
školce zvyknout a zvládnout odloučení od 
maminky. Pro mnohé to bylo trochu obtížné, 
ale všechny děti si již ve školce zvykly a jsou 
s kamarády rády.
Hned od začátku roku měly děti nabitý pro-
gram, protože už ve druhém týdnu v září 

začalo dětem plavání. Stejně jako loni děti 
chodí plavat na Olešnou a velice se jim tam 
líbí.Společně s rodiči jsme se také zúčastnili 
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která pro-
běhla 19. září dopoledne. Děti se daly do úkli-

du kolem multifunkčního hřiště před obec-
ním úřadem, kam si rády chodí hrát. Všichni 
si přejeme, aby prostředí, ve kterém se děti 
pohybují, bylo čisté a bezpečné. A je důležité 
vést také děti k úctě k životnímu prostředí.

2. října 2019 děti navštívily naši knihovnu 
na Pražmě, kde pro ně paní knihovnice měla 
připravený krásný program. Děti si prohlí-
žely knížky, malovaly a společně si četly. 
Do knihovny chodíme moc rádi, protože si 
děti vypěstují vztah ke knihám i ke čtení a  ždy 
je v knihovně čeká něco nového a zajímavého.

V odpoledních hodinách jsme pro děti letos 
připravili bezplatné kroužky – fl étnička, jazyk 
(angličtina, němčina), cvičení (jóga, tanec), 
tvoření, dramatika – pokusy. 

Abychom předškolákům co nejvíce usnadni-
li vstup do základní školy, který je příští rok 
čeká, máme pro ně kroužky Hláskař (zde se 
děti seznamují s hláskami a trénují slucho-
vé vnímání) a Metodu dobrého startu (tato 
metoda je metodou motoricko - akusticko - 
optickou. Všechny tři složky na sebe navazují 
a vytvářejí tak cvičení pohybová, pohybově 
- sluchová a pohybově - sluchově - zraková. 
Soubor tvoří jednoduché grafi cké předlohy, 
které jsou uspořádány podle stupně obtíž-
nosti. Každý grafi cký vzor doprovází pečlivě 
vybraná písnička. Rytmus písně je shodný 
se  trukturou daného vzoru.).
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Do vzdělávání též zařazujeme prvky Mon-
tessori vzdělávání, které je založeno na sen-
zitivních obdobích (v každém období má 
dítě zájem o jiné věci a toho je třeba využít). 
V Montessori vzdělávání dáváme dětem pro-
stor, aby si na „věci“ přišly samy, snažíme se 
dětem nepředkládat hotové informace. Pro-
tože, když si dítě na různé věci přijde vlastní 
zkušeností, je mnohem větší pravděpodob-
nost, že si danou věc zapamatuje.
V letošním školním roce na děti a jejich ro-
diče čeká ještě mnoho akcí (některé jsou po-
řádány školkou, jiné Klubem rodičů, obcí či 
knihovnou):

Přejeme všem dětem i rodičům, aby se jim u nás 
ve školce líbilo a děti si školku co nejvíce užily.

Vladimíra Nytrová, ředitelka

Plánované akce pro školní rok 2019/2020
Datum Název

03.09.2019 Třídní schůzky

09.09.2019 Plavání 

16.09.2019 Plavání

16. 9. 2019 Návštěva výstavy zahrádkářů v Raškovicích

19.09.2019 Ukliďme svět, ukliďme Česko

20.09.2019 Myška Klárka a veverka Terka ve školce

23.09.2019 Plavání

30.09.2019 Plavání

2. 1.0 2019 Návštěva knihovny – po třídách

07.10.2019 Plavání

17.10.2019 Čáry a kouzla se zvířátky 

19. 10. 2019 Drakiáda

24. 10. 2019 Halloweenské dlabání dýní s rodiči

07.11.2019 Vystoupení pro Seniory (Travný)

08.11.2019 Větrná pohádka myšky Klárky a veverky Terky

8. 11. 2019 Uspávání Broučků

29.11.2019 O Mikulášské čapce s myškou Klárkou a veverkou Terkou

10.01.2020 Myška Klárka, veverka Terka a sněhulák Mrkvička

14.02.2020 Návštěva Planetária 

06.03.2020 Maškarní bál s myškou Klárkou a veverkou Terkou

24.04.2020 Tajuplná země myšky Klárky a veverky Terky

07.05.2020 Besídka ke dni matek

29.05.2020 Myška Klárka, veverka Terka a pirát Vrtinos

01.06.2020 Den dětí v MŠ

26.06.2020 Zahradní slavnost (Den otců, pasování předškoláků, rozloučení se školkou)

6/20 Školní výlet na Prašivou s rodiči
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SmVaK Ostrava připravily � exibilní systém
 likvidace odpadních vod pro lidi nenapojené na 

veřejnou kanalizaci

POZVÁNÍ NA BLÍŽÍCÍ SE AKCE 

Mikulášská nadílka – čtvrtek 5. 12. 2019

Vánoční ladění – jarmark a koncert pěveckého 
sboru Caro v kostele – pátek 13. 12. 2020
Podrobné informace k těmto akcím se včas do-
zvíte z plakátu na obecních vývěskách, na webu 
či obecním facebooku. Těšíme se, že si v uspě-
chaném předvánočním čase uděláte chvilku volna 
a přijdete se podívat. 

Odpadní vody z domácností, které 
nejsou napojeny na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu, je nezbytné li-
kvidovat odpovědně k životnímu 
prostředí a také s dodržením všech pravidel, 
která udává přísná legislativa. Veřejné insti-
tuce navíc deklarují zvýšenou přísnost při 
kontrole jejího dodržování. SmVaK Ostrava 
připravily fl exibilní systém, jak efektivně, 
pohodlně a  za odpovídající cenu pomoci 
lidem v lokalitách v Moravskoslezském kra-
ji, jejichž nemovitosti nejsou napojeny na 
kanalizaci pro veřejnou potřebu. Startuje se 
22. října 2019 na Pražmě a v okolních ob-
cích.  Následovat budou další oblasti.

„Z naší diskuze se zástupci měst a obcí vyply-
nulo, že vlastníci nemovitostí, nenapojených 
na kanalizaci pro veřejnou potřebu, si často 
nevědí rady s tím, jak správně a legálně odpad-
ní vody z domácnosti likvidovat. Chceme jim 

vyjít vstříc a rozčlenili jsme region 
do logických tras, podle nichž bude 
ve vybrané dny připraveni reago-
vat na požadavky místních lidí. To 

samozřejmě předpokládá spolupráci s přísluš-
nými městy a obcemi, aby byla zajištěna do-
statečná informovanost jejich obyvatel. Stejně 
tak to předpokládá naši � exibilitu v nasazení 
vozů, které jsou k tomu účelu určeny. Systém 
jsme navíc připravili tak, že v případě, kdy se 
lidé – například sousedé - v některé z obcích 
domluví, že mají o vývoz žump nebo septiků 
zájem, ušetří za dopravu, jejíž náklady budou 
navzájem sdíleny,“ říká generální ředitel Sm-
VaK Ostrava Anatol Pšenička.

Mezi lidmi panují značné nejasnosti týkají-
cí se toho, jaké požadavky klade na fyzické 
i právnické osoby zákon v oblasti zneškod-
ňování a  likvidace odpadních vod. Danou 
problematiku řeší tzv. vodní zákon, který 
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ukládá všem majitelům povinnost zajistit 
zneškodňování produkovaných odpadních 
vod v souladu s  podmínkami vydanými 
příslušným vodoprávním úřadem a platnou 
legislativou.

„Za standardní povolené zneškodňování 
odpadních vod je považováno napojení ne-
movitosti prostřednictvím kanalizační pří-
pojky do kanalizace pro veřejnou potřebu, 
která může být splašková (splaškové odpad-
ní vody) nebo jednotná (splaškové odpadní 
vody a dešťové odpadní vody),“ říká ředitel 
kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Dru-
hým způsobem, jak povoleným způsobem 
likvidovat odpadní vody, je využít k tomu 
určeného vodního díla. V daném kontextu 
jde především o domovní čistírny odpad-
ních vod.

Především v menších obcích a rozptýlené zá-
stavbě je dalším způsobem možné likvidace 
odpadních vod u jednotlivých nemovitostí 
jejich akumulace v bezodtokových jímkách. 
„Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě 
povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod 
tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových 
a  odzemních vod, to znamená, že jímka musí 
být vodotěsná.  Na výzvu vodoprávního úřadu 
nebo České inspekce životního prostředí navíc 
musí vlastník nemovitosti doložit způsob zne-
škodnění těchto odpadních vod,“ vysvětluje 
Tlolka.

Řada lidí se stále v souladu s legislativou ne-
chová a riskuje tak vysoký fi nanční postih. 
Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozší-
řeným, způsobem likvidace odpadních vod 
je jejich přímé vypouštění do povrchových 
či podzemních vod. Jde o jednoznačné po-
rušení příslušného zákona.

Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří li-
kvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu 
nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo 
dokonce přímo do vodního toku. Jde o pře-
stupek, který může být penalizován ze strany 
příslušného vodoprávního úřadu, nebo Čes-
ké inspekce životního prostředí.

Častým argumentem při sporných situacích 
bývá to, že si majitelé objednali vývoz žumpy 
u některé z fi rem nabízejících tuto službu, 
nicméně nemají jasný přehled o tom, kde 
odpadní vody končí. Řešení je jednoduché. 
Vždy si tuto službu objednat u společnosti, 
která má k této činnosti (vyvážení a nezá-
vadná likvidace odpadních vod) oprávnění.
„Lidé by si zároveň měli uchovávat tyto faktu-
ry nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno, 
v jakém množství a ve které čistírně odpadních 
vod byly dané odpadní vody zlikvidovány,“
vysvětluje Tlolka.

Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz 
žumpy objednají pouze jednou za několik 
let a argumentují dostatečností tohoto po-
stupu, ačkoliv množství dodané vody do ne-
movitosti neodpovídá množství vyvezené ze 
žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl 
odpovídat množství dodané pitné vody do 
nemovitosti. „To lze jednoduše zkontrolovat 
prostřednictvím údajů vodoměru vlastníka,“ 
uzavírá Tlolka.

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509, 
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období 

S blížícími se Vánocemi souvisí i větší 
návštěvnost obchodních center, a to 
nejen z  ůvodu nákupu potravin, ale 
i dárků pro své nejbližší. V tomto 
období mívají sebou nakupující také 
větší fi nanční hotovost. Je faktem, že 
i na psychiku nás všech může mít toto ná-
ročnější období roku vliv. Moravskoslezští 
policisté chtějí upozornit veřejnost na mož-
né krádeže při předvánočním nakupování. 
Samotní poškození totiž svou nepozornos-
tí mohou usnadnit páchání protiprávního 
jednání. 

A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít 
neznámý pachatel, který jí v jednom z ostrav-
ských obchodních domů odcizil z nákupního 
vozíku kabelku. Poškozená v ní měla peněžen-
ku s � nanční hotovostí, platební kartou a osob-
ními doklady. Způsobená škoda byla ženou 
vyčíslena na částku více jak dva tisíce korun. 

V jiném případě měl neznámý pachatel v Os-
travě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 
89letého muže, odcizit z tašky umístěné v ná-
kupním vozíku příruční taštičku s peněžen-
kou. V té se nacházely osobní doklady, plateb-
ní karta a � nanční hotovost ve výši několika 
tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený 
na částku více jak sedm tisíc korun.

Jak je z uvedených případů zřejmé, pachate-
lům této majetkové trestné činnosti postačí 
situace, kdy nakupující odloží do nákupního 

vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším 
momentem, který mohou pachate-
lé využít, je situace, kdy nakupující 
ukládají zboží do  zavazadlového 
prostoru vozidla a například onu 

tašku či kabelku před tímto odložili 
do vozidla na místo pro řidiče či spolujezd-

ce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední 
části nevěnují tolik pozornosti. Tyto typic-
ké situace zachytili moravskoslezští policisté 
i v preventivním videospotu kampaně 
s názvem „KDO S KOHO“ odkaz: https://
www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. 
Ve spotu je zachycena i další situace, při kte-
ré dochází ke krádežím, a to v prostředcích 
MHD. Opět nepozornosti tentokráte třicetileté 
ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji 
v Ostravě. Z tašky pověšené na kočárku měl 
odcizit peněženku s osobními doklady, � nanč-
ní hotovostí a platební kartou, vše v celkové 
hodnotě více jak čtyři tisíce korun. 

Ke spáchání uvedených protiprávních jedná-
ní stačí opravdu jen krátký okamžik. Navíc 
poškozeným při krádeži vznikne nejen mate-
riální škoda, ale čeká je například i vyřizová-
ní nových dokladů. Policisté proto opětov-
ně apelují na občany, aby při nakupování 
a  ovněž cestování byli obezřetní, své tašky 
či batohy si řádně uzavírali a nenechávali 
je volně odložené. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
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Den pro pečující osoby
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Česko–slovenský poradenský den

  

Pracovali jste anebo pracujete v České republice či na Slovensku? Chcete získat 
informace o svých důchodových nárocích v České nebo Slovenské republice? 

Odborníci z České správy sociálního zabezpečení a Sociálnej poisťovne vám poradí. 

 

OSSZ Frýdek-Místek 
Palackého 115 

Frýdek-Místek 
 

21. 11. 2019
čtvrtek 9-12 hod a 13-16 hod 

 

 
Nezapomeňte si s sebou přinést doklady o pojištění  

a občanský průkaz nebo cestovní pas. 
 
 

 

 

tel.: + 420 558 604 718 
e-mail: ludmila.polakova@cssz.cz 

Místo: 

Termín: 

Přihlašování: 

Ke konzultacím je nezbytně nutné
 se předem objednat.
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REKLAMY

 

Podzimní kurzy angličtiny 
 Pražmo 
7.10. – 17.12.   pondělí, úplní začátečníci 
     (18:00 – 19:00) 
9.10. – 19.12.  středa, mírně pokročilí 
     (18:00 – 19:00) 

    11.10. – 20.12.         pátek, začátečníci -   
          pokračování    
          (16:00 – 17:00)  

11 týdnů, 1x týdně po 60 minutách, cena 1650,- 
 

Kontakt: e.kalendova@seznam.cz, tel: 608 608 159 
Více o mně na Doučuji.eu 
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