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Smažil si kapra

  

Dne 21. prosince okolo čtrnácté hodiny došlo v obci Přibyslavice k požáru bytu. Osmnáctiletý
mladík si v kuchyni připravoval jídlo a při ohřevu potravin odešel do vedlejšího pokoje. Došlo ke
vznícení potravin a následnému požáru kuchyně. Požár se podařilo pomocí protipožárních
přístrojů uhasit. Mladík se při požáru nadýchal zplodin. Na místě zasahoval výjezd HZS kraje
Vysočina, stanice Třebíč, jednotky sborů dobrovolných hasičů Přibyslavice a Okříšky.
Způsobená škoda je vyčíslena na sedmdesát tisíc korun.    

  

      

  

  

  

Krádež mincí

  

Dne 21. prosince v brzkých ranních hodinách došlo v Třebíči na ulici Okružní a Koželužská ke
krádeži mincí. Neznámý pachatel zde poškodil dva telefonní automaty a odcizil z nich kovové
mince v hodnotě sedmnáct tisíc korun. Škoda na telefonních automatech byla vyčíslena na
osmnáct tisíc korun.

  

  

Dopravní nehody
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O tom, že nechat si v zimě na vozidle letní pneumatiky se nevyplácí, se přesvědčil dne 21.
prosince mezi dvanáctou a třináctou hodinou u zámku v Náměšti nad Oslavou dvacetiletý řidič
nákladního vozidla tovární značky Avia. Při projíždění zatáčkou vjel na pravou krajnici pokrytou
sněhovou vrstvou bez posypu. Zde dostal smyk, který nevyrovnal.  Vozidlo vjelo na svodidla a
narazilo do sloupu elektrického napětí. Po nárazu do sloupu bylo odmrštěno zpět na vozovku,
kde se převrátilo na bok a zůstalo ležet přes celou šířku vozovky. Silnice byla v důsledku
havárie asi dvě hodiny uzavřena a provoz byl řízen policií přes objízdnou trasu. Ke zranění
osob při havárii nedošlo. Vzniklá škoda byla vyčíslena na sto čtyřicet sedm tisíc korun.

  

Dne 21. prosince krátce po půl čtvrté odpoledne došlo v Třebíči na Komenského náměstí k
nehodě. Sedmačtyřicetiletý chodec zde vstoupil do vozovky mimo přechod pro chodce s
úmyslem přejít na druhou stranu. Přitom se nepřesvědčil, zda může bezpečně přejít vozovku a
při rychlé chůzi narazil svým levým bokem do pravého předního boku projíždějícího osobního
vozidla tovární značky Škoda Octavia. Při srážce utrpěl lehké zranění a byl převezen sanitkou
do nemocnice v Třebíči k dalšímu ošetření. U chodce bylo provedenou orientační dechovou
zkouškou naměřeno 0,64 promile alkoholu v dechu. Škoda vzniklá na vozidle byla vyčíslena na
dvacet tisíc korun.

  

nprap. René Novotný
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