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Obecní úřad
Výzva a upozornění obcím a žádost o pomoc při seznámení seniorů s nebezpečím

Žádáme veřejnost o pomoc a zároveň upozorňujeme na podvodníky.
Senioři jsou velmi snadným terčem podvodníků a zlodějů. I přes opakovanou a cílenou prevenci,
v rámci níž jsou senioři před touto trestnou činností varováni, se stále objevují na území našeho
kraje případy okradených seniorů.
Kutnohorští policisté zaznamenali v pondělí 6. srpna 2018 případ, kdy muž a žena okradli důvěřivé
seniory. Do domu v obci Miskovice se jim vloudili v dopoledních hodinách, pod záminkou, přidání
částky 1.000,-Kč k dosavadnímu měsíčnímu důchodu. V nestřežený okamžik pak odcizili
z papírové krabice položené na posteli v místnosti ložnice, papírovou obálku s našetřenou finanční
hotovostí.
Popis pachatelů:
muž, věk cca 50 let, vyšší silnější postavy, snědé pleti, černé kratší vlasy, na sobě sako nebo
košili, mluvil česky bez přízvuku.
žena, věk 45 - 50 let, silnější postavy, snědé pleti, černé vlasy, na sobě asi růžovou bundu, mluvila
česky bez přízvuku.
Zručští policisté zaznamenali v úterý 7. srpna 2018 případ, kdy se pachatel po předchozím
telefonickém kontaktu, vydávající se za vnuka poškozené a se smyšlenou historkou potřeby
finanční hotovosti vylákal z poškozené seniorky finanční hotovost. Ta následně tuto finanční
hotovost předala osobně neznámé ženě v obci Pertoltice před budovou místního kostela.
Žádáme občany obcí, aby byly obezřetní, dávaly pozor co se v obci děje, kdo se v obci vyskytuje,
zvláště v případě, že sousedí se seniory.
Policie České republiky žádá aby bylo prostřednictvím Obecních úřadů apelováno na starší
spoluobčany, například prostřednictvím obecního rozhlasu. Ve smyslu: nebuďte důvěřivý, nevěřte
sebetragičtějším historkám, nepouštějte cizí lidi do svých domů a bytů, nikomu nepůjčujte peníze,
zamykejte. Podvodníci využívají různé záminky a lsti, neštítí se ničeho, využívají vaši důvěřivosti,
působí na vaše city, aby se dostali k vašim penězům. Pokud z vás nevylákají peníze přímo,
ovládají řadu způsobů, jak vás okrást.
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Nedávejte cizím lidem své peníze! Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
Zkontrolujte kdo je za dveřmi přes kukátko, nejlépe panoramatické. V těchto situacích kdykoli
zavolejte hlídku Policie České republiky na bezplatné lince 158 k prověření těchto osob. Slušný
člověk vaši ostražitost pochopí a podvodník odejde.
V případě výskytu podezřelých osob, podezřelých vozidel, podezřelého chování neznámých lidí
okamžitě kontaktujte policii na linku 158.
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