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V úschovnách skončil živý kozel, akvárium...
Pokračování ze strany 1
Město nově na svých

webových stránkách spusti-
lo rubriku Ztráty a nálezy.
„Občané se mohou podívat,
zda mezi nimi není napří-
klad jejich ztracený bicykl,
mobil, brýle, úplně nové
akvárium nebo finanční
hotovost. Majitel ale musí
samozřejmě prokázat, že mu
věc patří. Účtenka
samozřejmě

Účtenka
samozřejmě prokázat,

Účtenka
prokázat,

není úpl-
ně nutná, stačí předmět
popsat,“ uvedla Jana Valu-
šová, která má na hlučín-
ském městském úřadě ztrá-
ty a nálezy na starosti.
Úsměvné
nálezy

Úsměvné
nálezy

kousky se však
objevují i v dalších městech.
Třeba mezi opavskými
ztrátami a nálezy jednu do-
bu čekala na své „pány“ celá
řada kuriozitek. Zmiňme
například invalidní vozík,
pohřební urnu, hasičský
přístroj nebo osobní auto.
Podobně je na tom také
Vítkov. Aktuálně zde regis-

trují třeba dětský kočárek,
berle, dva kusy šípů a od
začátku července nikomu
evidentně neschází ani ko-
žený černý kufr plný osob-
ních věcí, textilu, fotek a
písemností z banky. V mi-
nulosti zde ale pobýval i ži-
vý kozel. „Stejně jako něko-
lik papoušků. Pokud totiž
odchytneme nějaké zvíře,
musíme jej evidovat jako
nález,“ vysvětlil před časem
naší redakci vedoucí stráž-
ník Městské policie Vítkov
Roman Mišáček. A není
proto divu, že seznam vít-
kovských ztrát a nálezů
často okupují také psi.

KOMU PATŘÍ SNUBNÍ
PRSTEN?
Pokud bychom chtěli odha-
dovat, zda věci ztrácejí víc
muži, ženy, děti nebo mlá-
dež, tak například ve Městě
Albrechtice to vypadá na
remízu. Na vývěsce ztrát a

nálezů má obec za tento rok
pět věcí: zlatý řetízek, kolo,
pánskou bundu, plastovou
lahev a hadrovou panenku.
V poslední době se stává, že
lidé najdou nějakou věc a
nález oznámí na facebooku.
To však zdaleka nestačí.
Nálezce je povinen věc ode-
vzdat. Příslušný paragraf
občanského zákoníku uvádí:
„Kdo najde ztracenou věc, je
povinen ji vydat vlastníkovi.
Není-li vlastník znám, je
nálezce povinen odevzdat ji

obci, na jejímž území
k nálezu došlo.“ V Krnově
tak například strážníci našli
dva metráky mědi, ke kte-
rým se nikdo nepřihlásil.
Naopak pro ztracenou hol-
čičku, kterou někdo na
městský úřad přivedl s tím,
že ji našel, si maminka při-
běhla hned. Dítě se jí v ne-
střeženém okamžiku za-
běhlo. Naopak dlouhodobě
se hledá majitel snubního
prstenu s vyrytým nápisem
Zuzana 18. 6.

Národní databáze ztrát
Věc nebo zvíře, které jste ztratili, můžete zkusit hledat
také v národní databázi ztrát na www.eztraty.cz. Ztráty
jsou tříděny podle kategorií (peněženky, klíče, zavazadla,
zvířata...) a můžete je nalézt také podle toho, kdy a kde
jste je naposledy spatřili. Databázi využívají ke zveřej-
ňování nálezů zejména obce. Mezi věcmi a zvířaty je řa-
da těch, které jsou označeny jako vrácené, což může
naplnit optimismem ty, kteří si myslí, že šance na nale-
zení je mizivá.

BREDA HOSTILA CASTING NA MISS PRINCESS
V OPAVSKÉ Bredě proběhl v minu-
lých dnech casting soutěže Miss
Princess, která je určena holčičkám
od 4 do 12 let. Zúčastnilo se jej osm-
advacet dětí ve dvou kategoriích – od
4 do 7 a od 8 do 12 let. „Postupující
finalistky zatím ještě neznáme, ale
bude jich dvanáct z každé kategorie.
Konečný seznam budeme mít až po
ukončení všech castingů po 10. lednu
příštího roku. U malých dětí se sou-
středíme na jejich roztomilost, jestli
se stydí či ne, zda pěkně mluví. Ty
starší by už pak o sobě měly umět
něco říci a nějak se i projevit,“ vy-
světlila organizátorka Natálie Mysliv-
cová. Jisté je už ale to, že z opavské-
ho castingu postoupí do finále čtyř-
letá Vaneska Klepková, která se
v Bredě stala Miss sympatie.Soutěž
Miss Princess založila v roce 2013
modelka Dominika Myslivcová. (ber)
Foto: Deník/Petr Widenka

V lesích regionu se počítají škody
Na pozemcích, které se
nacházejí na území
Bruntálska, Lesy ČR
evidují zhruba 15 tisíc
metrů krychlových
poškozeného dříví.

PETR DUŠEK
FIDEL KUBA

Region – Silný vítr, jenž
koncem minulého a začát-
kem tohoto týdne řádil
v Česku, poznamenal i lesy
na Bruntálsku a Opavsku.
Oproti Karlovarskému kraji
nebo Vysočině se však zde
nemuselo přistoupit k zá-
kazům vstupů do lesních
porostů. „Odhadujeme, že ve
státních lesích v Moravsko-
slezském kraji je cca 30 000
m3 poškozeného dříví. Nej-
častěji jsou stromy vyvráce-
né. Největší škody jsou na
Frýdecko-Místecku. Dále na
Bruntálsku – zhruba 15 000
m3. Předpokládáme, že dříví
zpracujeme do jara. O vydá-
ní zákazu jsme nežádali,
nejde o poškozenou plochu
lesa, ale o jednotlivé zlome-
né, nalomené nebo jinak
poškozené stromy,“ komen-
tovala tiskový mluvčí Lesů
ČR Eva Jouklová.

Její slova potvrzují také
jednotlivé oblasti regionu.
„Silný vítr lámal modříny a
borovice, které přežily
kůrovcovou kalamitu. Jde
zhruba o tři tisíce kubíků.
Protože se většinou jedná o
solitéry na holinách, kam
lidé nechodí, zákaz vstupu
do lesa vyhlášen nebyl,“ in-
formovala mluvčí krnovské
radnice Dita Círová o situaci
v lesích, které jsou ve vlast-
nictví města.
Zatímco o prázdninách

byly lesy na několika mís-
tech Krnovska a Bruntálska
nepřístupné kvůli rozsáhlé

těžbě kůrovcového dřeva a
pohybu lesní techniky, o
uplynulém víkendu se
vichřice tímto regionem
prohnala bez větších škod.
„U nás vichřice nepřinesla
nic zvláštního. V porovnání
s tím, jak to v našich lesích
prořídlo kvůli kůrovci a
václavce, ty drobné škody
po víkendové vichřici ani
nestojí za řeč. Podobně to
bez újmy přečkaly i lesní
porosty v okolí,“ potvrdil
Ivan Roller z Lesní zprávy
Města Albrechtice. V lesích
v oblasti Šternberska na
rozhraní okresů Olomouc a

Bruntál krajský úřad vyhlá-
sil plošný zákaz vstupu už
po vichřici 12. srpna. Plat-
nost tohoto opatření ve
Šternberku skončila 31. října
2017 a už nebyla obnovena.
Přibližně 11 000 kubíků

vichrem poškozeného dřeva
zaznamenala Lesní správa
Vítkov spadající pod Lesy
ČR. „Není to tak, že bychom
museli přistoupit k plošné-
mu zákazu vstupu. Ná-
vštěvníky lesů však vyzývá-
me k obezřetnosti a dodr-
žování základních principů
bezpečnosti. Jestliže člověk
uvidí nakloněný nebo nalo-
mený strom, není vhodné
se pohybovat v jeho blíz-
kosti,“ uvedl lesní správce
Jiří Groda a vzápětí ještě
dodal: „Rozsah škod není
ničím výjimečným. Dá se
označit jako běžný. Lesy
máme na prostoru rozklá-
dajícím se mezi Vítkovem až
Přerovem. Na tu plochu to
není nic zásadního.“
Kromě stromů v lesích,

padly i některé stromy ve
městě. V Bruntále se v po-
ryvu silného větru skácel
smrk, situaci řešili strážníci,
kteří povolali dobrovolné
hasiče. V Krnově spadl na
vozovku v ulici Na Ostrově
velký strom, který strhl i
elektrické vedení.

SILNÝ vítr koncemminulého a začátkem tohoto týdne vyvracel
stromy i naBruntálsku aOpavsku. Ilustrační foto: Archiv redakce

1 500 000
Je předběžně vyčíslená škoda způsobená dopravní
nehodou, která se udála ve středu v Opavě. Řidič za-
stavil trolejbus na točně v Hlučínské ulici, ale pak se
vůz samovolně rozjel a narazil do budovy zastávky.
Bohužel zde právě v té době pracovali dělníci a jedno-
ho z nich trolejbus srazil. Osmapadesátiletý muž mu-
sel být transportován vrtulníkem do ostravské Fakultní
nemocnice. Příčiny nehody vyšetřují policisté. Na tro-
lejbusu vznikla škoda ve výši jednoho milionu korun,
na budově zastávky, která se bude muset zbourat, pak
půl milionu korun. (ber)

ČÍSLO TÝDNE

Dělník nadále ve vážném stavu
Hlučín – Betonová zeď, která se během čtvrtečního
dopoledne sesula poblíž jednoho z hlučínských su-
permarketů na jednašedesátiletého dělníka, muži
způsobila závažná zranění. Do rukou záchranářů se
dostal v bezvědomí a bezdeší, následně musel být
resuscitován a v kritickém stavu transportován do
Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. „Od čtvrtku
se v zásadě nic nezměnilo. Pacient je stále ve velmi
vážném stavu,“ komentoval včera odpoledne tisko-
vý mluvčí porubské fakultky Tomáš Oborný. Zdivo
se na dělníka zřítilo v době, kdy ho se svými spo-
lupracovníky boural. V jednu chvíli měl u zdi zůstat
sám a tehdy došlo k sesunu. Kolegové se ho snažili
vyprostit a přivolali také záchranku. (dus)

Krimi

Advokát radí

Odstoupit můžete
bez udání důvodu

Řešíte problém a hodila by se vám
rada zkušeného advokáta? Zapojte se
do naší nové rubriky. V ní konzultujeme spotřebi-
telské záležitosti s ombudsmanem sdružení spo-
třebitelů Licit Tomášem Panáčkem, který jako
právník dlouhodobě pracuje i pro společnost
eCENTRE zabývající se elektronickými aukcemi.
V našem pravidelném okénku bude zodpovídat
některé dotazy. Pokud chcete, aby byl zodpovězen i
ten váš, neváhejte a pošlete otázku na email: pe-
tr.dusek@denik.cz. Dotaz následně předáme To-
máši Panáčkovi.

Čtenář se ptá: Koupili jsme dětem přes internet ba-
zén. Následně jsme zjistili, že nám prostě nevyhovuje.
Máme právo ho vrátit? Jak to máme udělat?
Ano, jako spotřebitelé máte právo bazén vrátit – od-
stoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodu. Odstou-
pení musíte stihnout do 14 dnů ode dne převzetí zbo-
ží. Bazén můžete dokonce rozbalit avšak nepoužít.
Prodávajícímu zašlete zpět společně s bazénem vámi
podepsaný dopis oznamující odstoupení od kupní
smlouvy, někdy označené „objednávka“, a uveďte čís-
lo účtu, na který vám mají být vráceny peníze.
Poškodíte-li při rozbalování krabici, nic se neděje.
Zboží zabalte sama a vraťte i tak. Pamatujte, že se
jedná o vaše právo, nenechte se proto odbýt prodej-
cem a trvejte na vrácení peněz. Peníze by vám měly
být vráceny do 14 dnů ode dne vrácení bazénu. Přeji
hodně zdaru.

S ukradeným nákupním vozíkem
se vydali do víru nočního města

Opava – Dvojice mladíků, tlačící před sebou krátce
před půlnocí nákupní vozík ve tvaru dětského au-
tíčka, přilákala před nedávnem pozornost policistů
v Těšínské ulici v Opavě. Vozík předtím ukradli u
vstupu do nákupního centra v téže ulici a vyrazili
s ním směrem do centra slezské metropole. Co
dvacetileté muže z Opavy k činu vedlo, těžko od-
hadovat. Dost pravděpodobně jim v rozhodování
pomohl alkohol, kterým byli oba v hojné míře po-
silněni. „U jednoho z nich prokázala dechová
zkouška hodnotu téměř 1,9 promile a skončil na
protialkoholní stanici. Druhý nadýchal skoro jedno
promile, byl zajištěn a umístěn v opavské policejní
cele k následným procesním úkonům,“ uvedl
mluvčí opavských policistů René Černohorský
s tím, že nákupní vozík byl navrácen zpět pracov-
níkům supermarketu. Oba pobertové jsou zároveň i
recidivisty. „Jeden z mužů má stanoven podmíněný
trest odnětí svobody do srpna 2018 a musí vykonat
ještě i 240 hodin obecně prospěšných prací. Další
má rovněž určen podmíněný trest, a to do února
následujícího roku a 300 hodin obecně prospěš-
ných prací,“ vyjmenoval Černohorský. (ber)
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