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Nebyla to latina

  

Dne 18. dubna v nočních hodinách bylo na linku 158 oznámeno, že se u rybníka Asuán v kú.
obce Mladoňovice pohřešuje rybář. Osmatřicetiletý muž z Jindřichohradecka si zde byl zarybařit
s kamarády. V noci se rozloučil s kamarády a šel se do vozidla vyspat. Po chvíli ho začali
kamarádi hledat, ale ve vozidle ho už nenalezli. Začali prohlížet okolí a pak zavolali na policii.

  

Policisté okamžitě začali propátrávat blízké okolí. V dopoledních hodinách pak byla pátrací akce
rozšířena také na vodní plochu. Pátrací akce se zúčastnilo 15 policistů a hasičů, včetně
policejní psovodů a potápěčů. Pohřešovaného muže se však nepodařilo vypátrat.
      

  

Při dnešní pátrací akci bylo do pátrání nasazeno 8 policejních potápěčů. Při pátrací akci bylo
krátce po dvanácté hodině v uvedeném rybníce nalezeno tělo muže, který byl identifikován jako
pohřešovaný 38 letý muž z Jindřichohradecka. Ve věci vyšetřování příčiny úmrtí, byla nařízena
pitva.

  

Červený kohout v Lesonicích
Dne 17. dubna v brzkých ranních hodinách došlo v obci Lesonice k požáru. V areálu družstva
zde hořelo v sušárně výrobní haly na zpracování květin. Při požáru došlo k značnému
poškození budovy a vnitřního vybavení. Na místě zasahoval HZS kraje Vysočina z Moravských
Budějovic a čtyři SDH z okolí. Při požáru byl zraněn jeden hasič. Škoda byla vyčíslena na dva
miliony korun. Příčina požáru je předmětem dalšího šetření.

  

  

Mladiství chlastají všude

  

V noci z 16. dubna na 17. dubna si policisté z Třebíče, společně s městskými strážníky posvítili
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na naši mládež a její vztah k alkoholu. Do preventivní akce bylo nasazeno 9 policistů a 4
strážníci. Proběhla na území města Třebíče a byly kontrolovány noční podniky. Ve 4 případech
byly v nočních podnicích zjištěny osoby mladší 18 let, které požili alkohol. Nejmladší dívce bylo
dokonce 14 let. Všechny případy policie nyní prošetřuje a zjišťuje porušení zákona konkrétních
osob.

  

Další dvě akce proběhly z 16. dubna na 17. dubna a 17. dubna na 18. dubna také na území
obvodního oddělení Jemnice. Byly provedeny kontroly v místních restauracích. Při kontrole byl
zjištěn jeden 17 mladík pod vlivem alkoholu. I tento případ policie nyní prošetřuje a zjišťuje
porušení zákona konkrétních osob.
René Novotný
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