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Kopal, kopal a kopal

  

Dne 30. března po osmnácté hodině došlo v Moravských Budějovicích v parku na ulici Tyršova
k fyzickému napadení. Třicetiletý muž z Moravských Budějovic zde před svědky fyzicky napadl
jednatřicetiletou ženu, kterou kopl do břicha. Na místě zasahovala městská policie, kterou muž
také úmyslně fyzicky napadl. Strážníky nejprve uchopil za oděv, pak pod krkem. Strážníci
použili mírné donucovací prostředky a muži nasadili pouta. Na zemi ležícím muž je ještě stačil
pokopat do nohou. Poté co byl usazen do služebního vozidla, vykopl zadní okno dveří a přes
okno kopl i strážníka, kterému způsobil poranění ruky. Agresivní útočník skončil na policejní
stanici a poté na záchytce. Po vystřízlivění si od policistů převzal usnesení o zahájení trestního
stíhání z několika přečinů. Navíc policisté podali návrh na jeho vzetí do vazby.       Podruhé se
narodil

  

  

Dne 31. března o půl druhé odpoledne došlo na silinici II. třídy číslo 351 ve směru od obce
Třebenice k obci Slavičky k havárii vozidla. Šestatřicetiletý řidič dodávkového automobilu
tovární značky Fiat Ducato nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu
komunikace. Při projíždění levotočivé zatáčky vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do
vzrostlých stromů. Při dopravní nehodě byl zraněn řidič, který byl letecky přepraven do
nemocnice k ošetření. Příčina havárie je předmětem dalšího šetření. Již prvotní šetření však
ukázalo, že život řidiče závisel na použití zádržného zabezpečovacího systému a airbagům.
Vzniklá škoda byla vyčíslena na více jak tři sta tisíc korun.

  

  

Ani vegetarián, ani abstinent

  

V době od 28. března do 31. března došlo v obci Sudice k vloupání. Neznámý pachatel se zde
po překonání vchodových dveří vloupal do chalupy. Tuto prohledal a odcizil několik kilogramů
zmraženého masa a několik litrů alkoholu. Celková škoda byla vyčíslena na více jak devadesát
tři tisíce korun.
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René Novotný
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