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Pokusili se okrást seniorku

  

Dne 1. dubna v dopoledních hodinách došlo v obci Horní Vilémovice k pokusu krádeže. Čtyři
pachatelky tmavší pleti si vyhlédli dům, kde bydlí dvaaosmdesátiletá důchodkyně. Nejprve si
otevřeli vrátka na pozemek, který prohledali. V samostatně stojící koupelně našly klíč od domu,
kterým si otevřeli a začali dům prohledávat. V tuto chvíli je také spatřila seniorka a začala je
vyhánět z domu. Tři ženy jí zdržovaly dotazy na záchod, nákup baterií a odkup králíka. Čtvrtá z
žen mezi tím prohledala dům. Poté z místa narychlo odjely osobním vozidlem bílé barvy, tovární
značky Opel Vectra s brněnskou značkou. Pachatelky naštěstí nic nenalezly a tak seniorka
nebyla okradena.

  

Zamykejte své obydlí a vyhnete se nepříjemným návštěvám.       Pozor na krádežePolicie
varuje všechny občany, aby více času věnovali ochraně svého majetku a nenechávali své věci
volně odložené a nezabezpečené. Tyto preventivní rady v poslední době podceňují hlavně
drobní živnostníci a prodavači. Nedostatečně chrání své peněženky a denní tržbu v obchodech.
Jen na apríla došlo k několika případům.První případ se odehrál dne 1. dubna krátce před
jedenáctou hodinou dopoledne v Třebíči na ulici Na Strži. Neznámý pachatel zde využil
nepozornosti prodavačky v zahradnictví a toho, že nechala klíče od kanceláře v zámku dveří. Z
neuzamčené zásuvky stolu pak odcizil všechny peníze. Škoda byla vyčíslena na jedenáct tisíc
korun. Další případ byl krátce před jednou hodinou odpoledne v Třebíči na ulici Nerudova. Dva
muži zde vešli do prodejny, jeden zaměstnal prodavačku a druhý z volně odložené tašky odcizil
peněženku s doklady, platebními kartami a hotovostí. Další volně odloženou tašku našel v
neuzamčené kanceláři a z této také odcizil kompletní peněženku. Navíc vypáčil zásuvku stolu,
ve které však nic nenalezl. Odjeli vozidlem Renault Megane, stříbrné barvy. Škoda byla
vyčíslena na deset tisíc korun.
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Další případ se odehrál o půl třetí v Třebíči na ulici Znojemská. Neznámý pachatel zde z
prodejny odcizil za provozu volně odloženou peněženku a peníze. Škoda zatím nebyla
upřesněna. 

  

Mějte své věci neustále pod kontrolou.

  

  

René Novotný
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