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Z Košic do Třebíče je daleko

  

Dne 11. července pět minut po osmnácté hodině došlo u obce Třebenice, části Plešice, k
havárii letadla. Na řepkovém poli zde nouzově přistálo ultralehké letadlo FOX 912, které
pilotoval třiadvacetiletý pilot z Třebíče. Pilot při letu ze Slovenska do Kožichovic neodhadl
množství paliva. Při přistání se letadlo vlivem odporu zemědělské plodiny převrátilo. Ke zranění
pilota nedošlo. Provedená dechová zkoušky byla negativní. Škoda na letadle byla vyčíslena na
třicet tisíc korun. Případ si na místě převzal letecký inspektor provozu Letecké amatérské
asociace.

  

Závist nebo vandalizmus?

  

Dne 10. července mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní došlo v Třebíči na ulici C. Boudy k
poškození vozidel. Neznámý pachatel zde poškrábal lak na třech zaparkovaných vozidlech
značek Ford Mondeo, Alfa Romeo a Škoda Felicia. Celková škoda byla vyčíslena na dvacet pět
tisíc korun.

  

      

  

  

Lupiči se o víkendu činili

  

V noci z 9. července na 10. července došlo ve Vladislavi ke krádeži Kabelů. Neznámý pachatel
zde odcizil celkem 300 metrů elektrických měděných kabelů, které byly již částečně zakopány
na staveništi rodinných domů. Škoda byla vyčíslena na čtyřicet tisíc korun.
V době od 6. července do 10. července došlo v Náměšti nad Oslavou k vloupání. Neznámý
pachatel se po překonání dveří dostal do rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami. Dům
prohledal a odcizil nalezenou bižuterii. V domě navíc poškodil troje dveře, zámky a zárubně.
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Škoda byla vyčíslena na pět tisíc korun.

  

V době od 6. července do 10. července došlo  kú. obce Kozlany k vloupání. Neznámý pachatel
po překonání sklepního okna vnikl do rekreační chaty a poté i garáže. Odcizil elektrické ruční
nářadí, motorovou pilu a sekačku na trávu. Celková škoda byla vyčíslena na třicet tři tisíc korun.

  

V době od 9. července do 11. července došlo v obci Želetava na ulici Družstevní k vloupání do
vozidla. Neznámý pachatel zde blíže nezjištěným způsobem vnikl do zaparkovaného
nákladního vozidla tovární značky Iveco. Z jeho kabiny pak odcizil spací pytel a peněženku s
doklady. Škoda byla vyčíslena na dva a půl tisíce korun.

  

  

  Havárie letadla

  

Dne 11. července pět minut po osmnácté hodině došlo v kú. obce Třebenice, části Plešice k
havárii letadla. Na řepkovém poli, zde nouzově přistálo ultralehké letadlo FOX 912, které
pilotoval třiadvacetiletý pilot z Třebíče. Pilot při letu ze Slovenska do Kožichovic neodhadl
množství paliva. Při přistání se letadlo vlivem odporu zemědělské plodiny převrátilo. Ke zranění
pilota nedošlo. Provedená dechová zkoušky byla negativní. Škoda na letadle byla vyčíslena na
třicet tisíc korun. Případ si na místě převzal letecký inspektor provozu Letecké amatérské
asociace.

  

  

René Novotný
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