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Schoval se na záchodě

  

Dne 13. května v brzkých ranních hodinách došlo v Moravských Budějovicích na náměstí Míru
ke krádeži. V době kdy končila otevírací doba nočního baru, se pětatřicetiletý místní muž
uschoval na dámských záchodcích a nechal se zde uzamknout. Když obsluha odešla, prohledal
provozovnu, odcizil tabákové výrobky a finanční hotovost. Pak se opět ukryl na záchodcích a
očekával otevření provozovny. Zde ho však v poledne, při otevírání baru, objevil majitel a ihned
zavolal policii.

      

Ukradl vozidlo

  

V noci z 12. května na 13. května došlo v Třebíči na Vaňkově náměstí ke krádeži. Neznámý
pachatel se zde nejprve po překonání zámku dveří vloupal do zaparkovaného vozidla VW
Transportér. Vůz prohledal, odcizil z něj klíče od bytu a dvoje klíče od dalších vozidel. Jedny z
klíčů také hned použil a z místa odjel vedle zaparkovaným vozidlem Opel Astra. Odcizené
vozidlo následně policisté vypátrali shořelé v blízkosti Telče. Škoda byla vyčíslena na dvacet
tisíc korun.

  

Krádež kabelky

  

Dne 13. května v dopoledních hodinách došlo v Náměšti nad Oslavou ke krádeži kabelky.
Šedesátiletá žena zde nakupovala v místním supermarketu a odložila si svoji kabelku do
nákupního košíku. Pak už stačila jen chvilka nepozornosti a neznámý pachatel byl bohatší
nejen o kabelku, peníze, doklady a platební kartu, ale i o mobilní telefon a několik zlatých
šperků. Škodu si poškozená vyčíslila na více jak třináct tisíc korun.
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Dopravní nehoda

  

Dne 13. května v odpoledních hodinách došlo v obci Rokytnice nad Rokytnou k dopravní
nehodě. Třináctiletý chlapec zde vyjížděl na svém jízdním kole z domu na silnici. Při tomto
nedal přednost právě projíždějícímu osobnímu vozidlu Renault. Došlo ke střetu, při němž byl
chlapec zraněn, a musel být převezen do nemocnice v Brně. Vzniklá škoda byla vyčíslena na
více jak dvacet tisíc korun.

René Novotný
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