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Policisté a Dušičky

  

Koncem října a začátkem listopadu se na hřbitovy začne sjíždět mnoho lidí, aby uctili památku
svých blízkých zesnulých. Vyšší hustota provozu může vést k problémům v dopravě. Policisté v
tomto období každoročně evidují zvýšený počet dopravních nehod, u kterých v některých
případech sehrál svoji roli i alkohol.

  

Lidé budou vyjíždět na hřbitovy v blízkosti svých bydlišť, ale do našeho kraje budou přijíždět i z
jiných krajů. Policisté v těchto dnech proto zvýší dohled nad silničním provozem. Policejní hlídky
budou kontrolovat místa, kde se nacházejí hřbitovy a zvýšený počet dopravních policistů bude
nasazen i v rámci běžného výkonu služby.

  

V souvislosti s památkou zesnulých upozorňujeme účastníky silničního provozu, aby jezdili
opatrně, zbytečně nespěchali a na cestu se vždy vydávali odpočatí. V tomto období vyjíždí
často i tzv. sváteční řidiči, kteří nemusí mít včasnou reakční dobu, a proto je potřeba být v
každé situaci obezřetný a opatrný. Pamatujte, že je tu již podzim, a proto mohou být silnice
pokryté mokrým listím, popřípadě namrzlé. Po ránu také bývají časté mlhy. 

      

Doprava ale není jediným problémem „Dušiček“. Při návštěvě hřbitovů buďte opatrní i na své
věci. Hřbitovy a parkoviště blízko nich začnou navštěvovat i lidé, kteří sem přijdou úplně za
jiným účelem. Majitelé vozidel často spoléhají na to, že se vzdálí od auta jen na chvíli a
předpokládají, že se nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla a jeho prohledání ale zloději stačí
jen pár minut. Proto veškeré cenností – mobilní telefony, fotoaparáty, kabelky nebo třeba
peněženky, nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani v zavazadlovém prostoru či na jiných
viditelných místech.
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Vaše věci nemusí být v bezpečí ani tehdy, pokud si je vezmete s sebou na hřbitov. V okamžiku,
kdy svoji kabelku nebo jinou cennost byť jen na chvíli odložíte na okraj hrobu a jdete např. pro
vodu do vázy, odnést starou výzdobu do kontejneru nebo zapálit svíčku, stává se váš majetek
velmi snadným cílem pro zloděje. Není proto od věci všímat si svého okolí a zejména
podezřelých osob. Pokud i přes veškerá preventivní opatření dojde ke krádeži vašich věcí, je
dobré okamžitě vše nahlásit policii. V případě vykradení vozidla na nic nesahejte a vyčkejte na
příjezd policejní hlídky, která celou věc zadokumentuje a následně prošetří.

  

David Linhart
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