
Co rok dal

Únor: Manželé
nepřežili srážku s
dodávkou

Znojmo – Dvě oběti měla
tragická kolize v polovině
února ve Znojmě. „Čtvrt

polovině
„Čtvrt
polovině

hodi-
ny po deváté ráno vystoupil
manželský pár na zastávce z
autobusu v Přímětické ulici.
Podle prvních zjištění měli za
odjíždějícím autobusem
vstoupit do silnice mimo pře-
chod pro chodce přímo před
projíždějící dodávku,“ sdělila
policejní mluvčí Andrea Cejn-
ková. Pětaosmdesátiletá žena
zemřela na místě, její muž po-
sléze podlehl zraněním. (mm)

Březen: Hrozil
bombou, chytili ho
ještě týž den

Znojmo – Anonymní dlouho
nezůstal muž, který v půli
března vyhrožoval uložením
bomby ve znojemském super-
marketu. Bombu odpoledne
nahlásil z veřejného automatu
v centru města. „Ještě během
podvečera téhož dne se poli-
cistům díky kamerovým zá-
znamům městské policie po-
dařilo vypátrat dvaapadesáti-
letého muže. Ten se poté poli-
cistům k činu přiznal,“ sdělila
policejní mluvčí Štěpánka

přiznal,“
Štěpánka

přiznal,“
Ko-

márová. (mm)

Květen: Soud
potvrdil nevinu
Schindlera, Čepury

Brno – Rozsudek znojemské-
ho soudu o zproštění Jaroslava
Schindlera a Tomáše Čepury

Jaroslava
Čepury
Jaroslava

viny ze série přepadení doru-
čovatelek před dvanácti lety
potvrdil brněnský krajský
soud. „Zamítl odvolání státní
zástupkyně a jeho rozhodnutí
je pravomocné,“ sdělil
Schindlerův advokát Hubert
Müller. Znojemský soud v ob-
noveném řízení oba mladé
muže zprostil viny loni v lis-
topadu. O obnovu procesu
museli bojovat řadu let. (mm)

Horké léto
způsobilo
sérii požárů
Sněkolika rozsáhlými
polními požáry museli
počátkem léta bojovat na
Znojemsku jihomoravští
hasiči. U Suchohrdel vyhlásili
kvůli rozsahu požáru i
ojedinělý mimořádný stupeň
poplachu.

MARTIN MOŠTĚK

Znojemsko – Tři červencové
týdny museli hasiči vyjíždět k
rozsáhlým polním požárům na
mimořádně vyprahlém Zno-
jemsku. Za jediný víkend vy-
jížděli hasiči v regionu i k de-
sítce zásahů na polích a str-
ništích.
Vůbec největší vzplanul

první červencové pondělí u
Suchohrdel u Znojma. „Zasa-
hovalo sedmadvacet jednotek
a vrtulník s bambivakem,“
připomněl mluvčí hasičů Jaro-

slav Mikoška. K další desítce
požárů trávy a strnišť hasiči
vyjížděli i v následujícím týd-
nu.
Druhý nejrozsáhlejší polní

požár způsobily jiskry od
kombajnu, které ve vysušeném
obilí rozfoukal vítr v Hostěra-
dicích. Popelem lehlo na dva-
cet hektarů obilí. Přilehlý re-
mízek dohašovali hasiči ještě
druhý den. „Požár zasáhl str-
niště, pole s obilím na výměře
kolem dvaceti hektarů a aká-
tový remízek. Příčinou byla
zřejmě jiskra od kombajnu při
žních. Škodu
zřejmě

Škodu
zřejmě jiskra

Škodu
jiskra

majitelé odhadli
na sto tisíc korun,“ řekl mluvčí
Mikoška.
Ještě větší škodu způsobil ve

stejný den odpoledne požár
strniště u Přímětic. „Zde hořelo
čtrnáct hektarů a škoda do-
sáhla dvou set tisíc. Tyto po-
žáry nejčastěji souvisí právě se
žněmi. Nejvíce s nimi v těchto
dnech bojujeme právě na

Znojemsku,“ dodal před polo-
vinou července Mikoška.
K hořícím polím vyjížděl ja-

ko dobrovolný hasič i mís-
tostarosta Hostěradic Jan Bur-
ger. „O žních se to stává, ze-
mědělci by ale také měli i víc
dbát na prevenci. V tomhle
suchu navíc pole hoří hrozně
rychle. Když pak ještě přeskočí
oheň do lesa jako u nás, měli
jsme celou noc při dohašování
co dělat,“ řekl Burger.
Podle předsedy znojemské

agrární komory Milana Ptáčka
mnozí zemědělci na pre-

venci myslí. „Pluh a cisterna

možná nebudou na každém
poli jako kdysi, ale alespoň ve
dvoře je zemědělci připravené
mají. Nemohu mluvit za
všechny, u nás v Břežanech při
žních na požární bezpečnost
dbáme,“ řekl Ptáček.
Podobně hovořil šéf blížko-

vického Agrodružstva Rudolf
Petříček. „Diskový podmítač,

fekální vůz s vodou a hasicí
přístroje v osobním autě má-
me připravené vždy. Děláme to
tak každý rok. Letos je

ovšem sucho, které za třicet let
nepamatuju,“ poukázal země-
dělec.

STAČILA JISKRA. Desítky hektarů polí na Znojemsku spálila
série letních požárů. Foto: Deník/Archiv

Srpen: Na přejezdu
vyhasly dva lidské
životy

Olbramkostel – Málo frek-
ventovaný železniční přejezd u
stanice Olbramkostel na Zno-
jemsku se stal v pátek svěd-
kem nebývalé tragédie. Přímo
na přejezdu se srazil osobní
motorový vlak se Škodou
Octavia. Srážka si vyžádala dva
lidské životy. „Nehoda se udála
na železničním přejezdu za-
bezpečeném světelnou signa-
lizací bez závor. Zabezpečovací
zařízení bylo v době nehody v
činnosti,“ sdělil mluvčí Drážní
inspekce Martin Drápal (mm)
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