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Pomáhat a chránit

  

Dne 28. ledna krátce před jednou hodinou odpolední přijala policie oznámení o tom, že ze
svého domu v Třebíči na ulici J. Suka nevychází šestaosmdesátiletá důchodkyně. Na místo
neprodleně vyrazila hlídka z obvodního oddělení v Třebíči. Protože se v domě svítilo, ale
důchodkyně na klepaní a zvonění nereagovala, byla zde důvodná obava, že se důchodkyni
mohlo něco stát. V obavě o její život se policisté rozhodli přivolat výjezd HZS Třebíč. Do domu
se záchranáři nakonec dostali otevřeným okénkem v komoře, takže nemuseli poškodit
vchodové dveře. Policisté v jednom z pokojů na zemi našli bezvládně ležící důchodkyni.
Bezmocně ležela na zemi celé dva dny, poté co se jí udělalo špatně a upadla. Policisté ihned
poskytli seniorce pomoc a zavolali lékaře, který ji nechal převézt do nemocnice. Včasný zásah jí
tak pravděpodobně zachránil život.       Vloupání do garáže
V noci z 27. ledna na 28. ledna došlo v obci Tasov k vloupání do garáže. Neznámý pachatel
zde po překonání zámku vrat vnikl do garáže a z této odcizil kanystr s benzínem a čtyři litá kola
na vozidlo. Vzniklá škoda byla vyčíslena na čtrnáct tisíc korun.

  

Dokonale oholen

  

Dne 28. ledna krátce po půl čtvrté odpoledne došlo v Třebíči na Karlově náměstí ke krádeži.
Okraden zde byl jednatřicetiletý muž z Třebíče. V době, kdy navštívil místní kadeřnictví, si
odložil svoji bundu na věšák v chodbě a nechal ji bez dozoru. Toho využil neznámý zloděj a z
kapsy mu odcizil peněženku s finanční hotovosti, platebními kartami a doklady. Vzniklá škoda
byla vyčíslena na více jak sedmnáct tisíc korun.

  

  

Dopravní nehoda

  

Dne 28. ledna krátce před půl čtvrtou odpoledne došlo na silnici II. třídy mezi obcemi Pocoucov
a Rudíkov k dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič vozidla tovární značky Fiat Punto,
nepřizpůsobil rychlost jízdy technickému stavu vozovky a povětrnostním podmínkám. Na
přímém úseku komunikace a na vrstvě rozbředlého sněhu, dostal smyk, který nedokázal
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vyrovnat a vyjel do protisměrné části vozovky. Zde se střetl s protijedoucím osobním vozidlem
tovární značky Škoda Felicia, Při nehodě došlo ke zranění jeho i řidičky protijedoucího vozidla a
oba byli převezeni do nemocnice k ošetření. Celková vzniklá škoda byla vyčíslena na téměř
padesát tisíc korun.

  

  

nprap. René Novotný
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