Koupí tohoto výtisku přispějete Charitě Opava.
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Kousal a kopal

policisty
Hodně kuriózně skončil zásah městské policie proti zfetovanému mladíkovi,
který na nosiči vezl přítelkyni. Mladík proti strážníkům vystartoval, jednoho
kopl do genitálií a pak dokonce i pokousal. Přitom
řval, že to udělal schválně,
protože ho chtěl nakazit infekční nemocí.
Středa 29. července, 1 hodina ráno. Dvoučlenná hlídka městské policie narazila na Zámeckém okruhu na
zfetovaného čtyřiadvacetiletého Opaváka. Přes křižovatku projel na červenou, kolem
kola pak pobíhal jeho pes,
samozřejmě
nepřivázaný.
Strážníci kolo dostihli na Ky-
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ŠTĚRKOVNA
OPEN 2009

Tisíce diváků, hvězdy hudebního nebe, nádherné počasí
a skvělá atmosféra. Letošní ročník největšího místního hudebního festivalu se podle diváků povedl. Více o něm na straně 4.
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Vydírání, sex a nekolkované cigarety

Kravaře
Kanalizační gauner
obral důchodkyni
Čtěte na straně 5

Štěpánkovice
Jiskra zapálila
rodinný domek
Čtěte na straně 5

Bohuslavice
V novinách ležely
staré zbraně
Čtěte na straně 5
Poslušně hlásím...
že Hláska konečně zareagovala na naše pochybnosti o regulérnosti prodejů opavského městského
majetku. Je to dobře, občané sami mohou posoudit sílu argumentů, které
opavská radnice uvádí. Je
nám však jasné, že těmito
– byť závažnými problémy
– naše veřejnost nežije. Tu
zajímá hlavně obyčejný život, který je v našem týdeníku pravidelně monitorován. Tyto dny jsou ve znamení léta, prázdnin, dovolených, ale také různých
kulturních akcí, festivalů
a zábavy. Největší festival
roku – Štěrkovna Open v
Hlučíně, stejně jako tradiční Týden divů zaznamenaly zejména díky skvělému počasí rekordní návštěvnosti. O něco méně lidí se přišlo podívat na první mistrovské utkání opavských fotbalistů. Ti, kteří přišli však byli odměněni vítězstvím domácích. Je
toho ještě spousta, co jsme
pro vás tento týden připravili, takže nezbývá než popřát příjemné počtení.
Redakce

lešovské ulici, cyklista se s nimi však bavit nechtěl. „Muž
řekl, že se s hlídkou nebude
bavit a doklady hlídce ukazovat nebude. Přistoupil ke
strážníkovi a strčil do něho
oběma rukama,“ řekla mluvčí strážníků Pavla Losertová.
Cyklista byl prý hodně agresivní. „Byl úplně mimo, začal kolem sebe mlátit, kopat
a bouchat pěstmi. A přestože oba kluci z hlídky dělají
od mala bojová umění a jeden z nich má kolem 190 cm,
měli s ním obrovské problémy,“ vysvětlil jeden ze strážníků. Kopl i do zaparkovaného vozu taxi, kterému pak
začal houkat alarm.
(rok)
pokračování na straně 5

Sporný případ sexuál- dená žena křičela o pomoc, což přilákaního vydírání a drže- lo další přítomnou, která násilníka odtrhní velkého množství neokolkova- la. Muž následně oběti vyhrožoval smrných cigaret projednávál ve středu tí a vytáhl na ni dýku. Poškozenou pozOkresní soud v Opavě. Obvině- ději ještě jednou vylákal do pokoje, pod
ný muž svou vinu popřel. Ostatní záminkou omluvy, kde se na ní opět dosvědci se nedostavili.
žadoval sexu pod pohrůžkou smrti a míDramatický výstup se odehrál loni v řil na ni i střelnou zbraní,“ uvedl k přípazáří v chatovišti Panské loudu státní zástupce. Muž odky v Dolní Lhotě. Muž (42) z
mítl u soudu vypovídat a trsoud
Opavy měl na své chatě bujval na své nevinně. Ve výpověnou společnost. Po požití většího množ- di z října minulého roku uvedl: „Již v miství alkoholu se měl dožadovat pohlavní- nulosti jsem s ní měl několikrát sexuální
ho styku se svou známou. „Když jeho ná- styk. Jednou za něj chtěla peníze ve výši
vrhy opakovaně odmítla, násilím jí odtá- 500 Kč.“ Obžalovaný uvedl, že je s ženou
hl do chaty. Zde ji povalil na postel. Napa- v kontaktu: „Dokonce u mě nějakou do-
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Gauneři rozmlátili hřbitov,
teď stojí před soudem
Jedna z největších letošních
kauz, kdy skupina mladých
tunerů rozmlátila jen tak z
nudy hřbitov v Kateřinkách,
putuje k soudu. Policie uzavřela vyšetřování a státní
zástupce podal na mladíky
z Opavy a Oldřišova u opavského soudu žalobu.
Zhruba stovku zničených
hrobů a zoufalství a vztek pozůstalých způsobilo březnové řádění vandalů na hřbitově v Kateřinkách. Zanechali za sebou takovou spoušť, jakou Opavsko nepamatuje. „Co
je to za lidi, když už nemají ani
úctu k mrtvým?“ ptal se se slzami v očích starší muž. Bezcitní
vandalové zničili hrob, ve kterém odpočívají jeho předci. A
podobně na to byly desítky lidí, kteří se přišli na dílo zkázy
podívat. „Je to hrozné, nemám
slov. Co na to chcete říct, takovým lidem bych zpřerážela ruce. Pokud se jim ještě dá říkat
lidé,“ nadávala starší žena. Razantní postup v případě vypátrání pachatelů navrhuje i opav-
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ský primátor Zbyněk Stanjura.
„Pro mě je tento čin nepochopitelný a neomluvitelný. Věřím,
že budou pachatelé dopadeni a
postavení před soud a že kromě
náhrady škody skončí i ve vězení,“ řekl primátor.
Policie se o řádění vandalů
dozvěděla v sobotu 14. března ráno. „Bylo zničeno či vyvráceno 97 náhrobků. Škody
se vyčíslují, vzhledem k vysokému počtu poškozených to
však bude delší dobu trvat,“
uvedl mluvčí policie René
Černohorský. Škody byly obrovské, velká část náhrobků je
totiž úplně zničená.
Policii se poměrně rychle podařilo pachatele dopadnout. A před několika dny
rozsáhlé vyšetřování skončilo. „Případ si převzal státní zástupce, který na obviněné podal u Okresního soudu v Opavě obžalobu,“ řekla policejní mluvčí Dagmar
Schindlerová.
Více o největším vandalském činu posledních 20 let
na straně 3.
(rok)

bu bydlela po údajném spáchání trestného činu. Naposledy jsem ji viděl před čtrnácti dny, dal jsem jí telefon a nějaké peníze, protože říkala, že nemá na živobytí a
má finanční problémy.“ Advokát obžalovaného soudu sdělil, že jeho klient je pod
finančním nátlakem této ženy, která mu
denně posílá desítky SMS v nichž po něm
požaduje peníze. Na dotvrzení těchto slov
obžalovaný povstal a přečetl soudu několik SMS zpráv ze svého mobilního telefonu, které mu měla napadená žena posílat
přes internet pod přezdívkou Lejdy. „Máš
něco? Aspoň dva litry!“ , loudila po obžalovaném Lejdy. Druhý bod obžaloby
se pak vztahoval k držení velkého množ-

Ošklivě vypadající nehoda se
stala v pondělí 3. srpna před
polednem na Pekařské ulici v Opavě. Odbočující auto tam srazilo motorkáře.
Zraněnému pomohli ještě
před příjezdem záchranářů
pohotoví okolojdoucí a dvě
strážnice městské policie.
Poté ho záchranka odvezla
do nemocnice.

Pondělí 3. srpna 11.30 hod.
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Foto: Roman Konečný

ství balíčků cigaret neoznačených známkou, které vloni odhalila v jeho chatě policie. Množství přesahovalo 1700 balíčků,
čímž se muž měl dopustit porušení zákona o známkách. Obžalovaný uvedl, že
se v obou případech cítí nevinen: „Ostravské ředitelství mi vyměřilo daň 65000
korun, kterou splácím po tisíci korunách
měsíčně.“ Hlavní svědkyně, poškozená
žena, se k soudu nedostavila, ani nezaslala řádnou omluvu. Předseda senátu
se s ní pokusil spojit telefonicky přímo
ze soudní síně, ale bezvýsledně, uvedené
telefonní číslo zřejmě neexistuje. Po patnácti minutách čekání, tak muselo být
jednání odročeno. Petra Kožušníková

Ošklivá nehoda
na Pekařské

Mši narušili opilí naháči
Nedělní modlitby asi pěti desítek
Opavanů narušila trojice naháčů.
Nejdříve se koupali v kašně, pak se šli podívat k
chrámu sv. Ducha, kde zrovna končila mše.
Všechno začalo v kašně v neděli 26. července
před osmou ráno na Ostrožné ulici, kde strážníky
městské policie zastavila neznámá žena. „Oznámila, že se v kašně pod Ptačím vrchem koupou dva
obnažení chlapci a jedno svlečené děvče,“ řekla Pavla Losertová z městské policie. Hlídka pro
ranní koupání poblíž centra Opavy moc pochopení neměla, proto se za naháči vypravila. Jenže v
kašně už nikdo nebyl. Zato bylo všude plno mokrých stop. Muži zákona se vydali po nich. A dorazili až ke kostelu sv. Ducha, ve kterém zrovna končila mše. Přímo před kostelem na zhruba padesátku
věřících čekali dva kluci a jedna dívka ve věku těs-
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ně nad dvacet let. Kluci měli jen trička, podle svědků hodně atraktivní dívka pak zase jen kalhotky.
Zbytek oděvů chyběl. Když věřící vycházeli z kostela, byla už u trojice hlídka městské policie, která
se snažila věřícím pohled na nudisty upřít. „Hlídka
na místě dotyčné požádala, aby se dooblékli, neboť
z kostela v tu chvíli vycházeli občané,“ uvedla Losertová. Věřící prý pro naháče moc pochopení neměli a podle policistů byli hodně pobouření. Trojice naháčů prý byla docela mimo, později nadýchala okolo 2 promile alkoholu, proto všichni skončili na záchytce.
Na naháče v centru Opavy podle policistů moc
často nenarazíte. „Co si pamatuji, tak něco podobného tu bylo někdy před 10 – 12 roky, kdy se čtyři
holky koupaly ve tři ráno v kašně před radnicí,“ ře(rok)
kl strážník Ivo Špičák.
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