
MOBILNÍ SVOZ BIOODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU
Z CHATOVÝCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OBLASTÍ

Statutární město Jihlava zabezpečí bezplatný sběr pro občany města prostřednictvím společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s. r. o.
Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad a objemný odpad budou umístěny 

dne 12.4.2014 v době od 8:00 do 12:45 hod. v těchto lokalitách:

Pelhřimovská za Dianou Chatová oblast Handlovy Dvory

U Hřbitova Dvorce

Znojemská (směr do Jihlavy) Purkyňova

Rantířovská (u autobusové zastávky)

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad lze odložit listí, větve, trávu a jiný odpad ze zeleně. Objemným odpadem jsou koberce, 
nábytek a jeho části, tabulové sklo apod. Součástí svozu není nebezpečný odpad, ten je možné zdarma odevzdat ve sběrném dvoře. 
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Policisté na Vysočině šetřili 
v loňském roce 75 trestných činů 
spáchaných na seniorech. Pacha-
telům se daří pomocí různých le-
gend vylákat ze seniorů až deseti-
tisícové částky. 

Podvodníci se v poslední době vy-
dávají za pracovníky různých ener-
getických společností. Poškozenému 
uvedou, že na jeho odběrném místě 
je evidován nedoplatek, například za 
odebraný plyn, elektřinu nebo vodu, 
a požadují tento nedoplatek v řádu 
několika tisíc korun po majiteli bytu 
zaplatit s výhružkou, že jinak oka-
mžitě přeruší dodávky vody nebo 
energií. Senioři většinou pod tímto 
nátlakem požadovaný fi nanční ob-
nos zaplatí. 

Je třeba, aby si lidé uvědomili, že 
komunikace mezi energetickou 
společností a zákazníkem probí-
há písemnou formou prostřednic-
tvím pošty. Může se stát, že nedo-
jde k zaplacení zálohy za odebrané 
energie ze strany zákazníka. V tom-
to případě dostane zákazník poštou 
upomínku, případně další, kde je 
již upozorněn na možnost odpoje-
ní od dodávek energií. Rozhodně 

za zákazníky nechodí žádný pra-
covník těchto fi rem s tím, že vybí-
rá nedoplatky za odebrané energie 
a v případě nezaplacení pohledávky 
okamžitě zákazníka odpojuje z od-
běrné sítě.

Například v případě společnosti 
RWE Česká republika, a. s., je mož-
né se setkat s pracovníky, kteří cho-
dí provádět odečty měřidel. Jedná 
se buď přímo o zaměstnance fi rmy 
RWE nebo o jejich externí spolupra-
covníky. Každý z těchto pracovníků 
se musí na žádost zákazníka proká-
zat identifi kační kartou. Údaje na té-
to kartě lze ověřit na nonstop zákaz-
nické lince 840 11 33 55. Tito lidé 
v žádném případě nepřebírají ani ne-
předávají žádnou fi nanční hotovost. 
Podobné je to i u ostatních dodava-
telů energií.

Pachatelé se také snaží pod těmi-
to legendami dostat do bytu oběti. 
Jakmile se podvodník dostane do 
bytu nebo domu, tak zjistí, kde má 
poškozený uloženou fi nanční hoto-
vost a poté ji odcizí. V tomto přípa-
dě policisté doporučují nemít doma 
velké fi nanční obnosy a samozřejmě 
nikoho cizího si do bytu nebo domu 

nepouštět.
Bylo by dobré, kdyby každý senior 

měl ve svém mobilním telefonu ulo-
žené číslo například na starostu ob-
ce, své dospělé děti, a hlavně na Po-
licii České republiky. V případě, že 
dojde k takové situaci, kdy u dveří 
stojí neznámý člověk a chce se do-
stat pod nějakou záminkou do bytu, 
může senior zavolat těmto osobám 
nebo policistům a požádat je o po-
moc nebo o radu, co má dělat.

Podvodníci dále uplatňují i legendu 
„vnuk“. Pachatel zavolá poškozeným 
na pevnou telefonní linku a vydá-
vá se za jejich vnuka. Při rozhovoru 
nenápadně zjistí jméno vnuka po-
škozených a poté pod jeho jménem 
poprosí seniory, že potřebuje půjčit 
větší fi nanční částku, většinou na za-
koupení nového automobilu. 

Když poškozený souhlasí, řekne, že si 
pro peníze pošle svoji kamarádku nebo 
známého. Senioři poté předají fi nanční 
hotovost jim zcela neznámé ženě nebo 
muži, kteří se představí jako přítelkyně 
nebo známý jejich vnuka.

Policisté by chtěli na seniory důraz-
ně apelovat, aby byli ve vztahu k ci-
zím lidem nebo k osobám, u nichž si 

nemohou osobně ověřit jejich totož-
nost, více obezřetní. Senioři by ne-
měli otevírat dveře domu nebo bytu, 
aniž by se předem přesvědčili, kdo 
za nimi je. 

V žádném případě by neměli ne-
známé osoby zvát do svých domovů 
a při každém opuštění domu by za 
sebou měli uzamknout dveře. Pokud 
je telefonicky kontaktuje příbuzný 
a žádá o půjčení peněz, měl by si se-
nior tuto informaci, vždy ještě před 
předáním hotovosti, zpětně osobně 
ověřit. Je také vhodné trvat na pře-
dání peněz přímo příbuznému, kte-
rý o půjčku požádal. Vydání peněz 
neznámému člověku s sebou vždy 
nese velké riziko. 

Je důležité mít na paměti, že pacha-
telé jsou dobře připravení. Dokážou 
rychle reagovat i na nečekané situa-
ce, nevypadají většinou na první po-
hled vůbec podezřele, mají příjemné 
vystupování, jsou velmi komunika-
tivní a působí dobrým dojmem. 

Krajské ředitelství policie kraje, 
Oddělení mediální 
komunikace a PR,

nprap. Martin Dušek,
koordinátor prevence

Pachatelé se zaměřili na seniory

TRADIČNÍ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
Kalich

Antonín Hubený
  +420 602 583 747

  anton.hubeny@seznam.cz

  http://www.dtkalich.cz/

Dětský tábor se nachází u Kamenice nad Lipou 

v půvabném, ekologicky čistém prostředí jižních Čech. 

Pro Vaše děti je zde k dispozici rybník s pláží a loďkami. 

Množství sportovního vyžití, klubovna s diskotékou 

a výlety. Výborná česká kuchyně.

Překvapte děti táborem plným 

zábavy, fantazie a objevů

TÁBOR JE:
  pro děti od 6 do 16 let

  pro Teenagery od 16 do 18 let

   s netradiční výukou němčiny pro děti od 10 do 17 let
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