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Městský úřad Nový Bydžov
Obecní úřad Prasek
Obecní úřad Králíky
Obecní úřad Myštěves
Obecní úřad Sukorady
Pohřešování po seniorovi ze dne 6.5.2020 - poděkování.

Dne 6.5.2020 v 16.04 hodin bylo na Policii České republiky, obvodní oddělení oznámeno, že syn
pohřešuje svého otce Jiřího Dušičku z okresu Jičín, který měl přijet vlakem do Nového Bydžova
v dopoledních hodinách. O otci mimo jiné uvedl, že je ve věku 80 let, že je nemocný
Alzheimerovou chorobou a je ohrožen na životě. Z tohoto důvodu byla zahájena pátrací akce po
pohřešovaném, do které bylo zapojeno více jak dvě desítky policistů, služební psi a služební
vrtulník. V Novém Bydžově byl velice nápomocen kamerový systém města Nový Bydžov. Trasa
pohřešovaného byla z části zmapována, ale chybělo nám to podstatné, kterým směrem se
poškozený z města vydal. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k požádání veřejnosti o pomoc při
pátrání. Zprvu byl požádán Městský úřad o vyhlášení pátrání městským rozhlasem, kdy poté se na
linku 158 ozvalo několik občanů s poznatkem. Dále o totožnou spolupráci byli požádáni starostové
obcí Prasek, Králíky, Myštěves a Sukorady. Postupně na výzvu o pomoc při pátrání po
pohřešovaném se nám na linku 158 ozvalo dalších několik pozorných spoluobčanů z uvedených
obcí a my jsme mohli postupovat v pátrání. Pohřešovaný byl téhož dne ve 22.20 hodin nalezen
hlídkou Policie ČR na okraji města Hořice, vyčerpaný ale živý. Následně byl předán rodině.
Tímto bychom chtěli poděkovat MÚ Nový Bydžov, starostům obcí Prasek, Králíky, Myštěves
a Sukorady, kteří bez odkladu spolupracovali s Policií ČR a žádost policie vyhlásili místními
rozhlasy. Načež bychom také chtěli poděkovat místním občanům, kteří nám poskytli drahocenné
informace potřebné pro vypátrání seniora ohroženého na zdraví.
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