Jak hlasitá hudba v!/volala sousedsky spor
Luiice - Hlasitě hrajíci hud.

ba můŽe vadit i přes den. V
neděli odpoledne se o tom na

vlastní kůŽi přesvědčila ro-

dina DŽugových z Lučic u Bělotína. Sousedský spor na.
konec vyústil v aráŽky arozřeŠitho musela aŽ státní po.

licie.
Podle Jolany DŽugové se
nedělní incident odehrál ná.

sledowě: Soused, který popÍ-

jel na zahradě s kamarády,
nečekaně zaútoči]na jeji

šestnáctiletou dceru Drahomiru, která šla právě kolem
ji
něj do obchodu.
''Nejdřiv
uráŽel. volal na ni černá hu.

ji ohroŽoval pistolÍ.
Holka' jak před ním utíkďa,

bo a pak

spadla a úplně si odřela bok,.,
popsala DŽugová.

Podle jejÍch dalšich slov
naskočil soused do auta, při-

jel k jejich domu a jeŠtě s dal.
šímmuŽem vběhli k nim do
garáže a stále se přitom ohá.

něli lopatou a pistolÍ. ,,Do.
konce z ní venku vystřelil do
vzduchu,.. dodala DŽugová'
která nakonec zavolala na
sousedapolicii.

Podle policejnÍho protoko.

lu se vŠak událost odehrála

ffi;;.:,

:r

poněkud jinak. ,,Před domem TUDY PRIJEI. šestniciteu Drahomíra Džugová z l.učic ukazuje čáry na cestě, lrÉerétam aista|y po arrtě
stěŽovatelky zastavilo auto, jímžpřiielimži'kte4ýmvadilah|asitiíhudbazdomujejírodiny. Foto:DenílďKateřinaKapková
vyšli z něj ven dva muŽi a
Takto by proces pokračo.
chtěli rodinu poŽádat' aby si zahradě. Nastala r'"ýměna tům ani slovo,..potvrdila Za.
val například tehdy, pokud
ztiŠilahudbu, protoŽe hrála názorů a po ni auto odjelo,.. jícová.
přÍliš nahlas,.. uvedla mluvčÍ pokračovďa mluvči a potvr:
Podle ni neni přÍpad zatím by vyšlo najevo, Že při hádce
přerovské policie Miluše Za- di]a, Že byla poté na misto jeŠtěúplně uzavřen' Policisté skutečně padala uréŽ|ivá
jícová. ,,Bohužel se ale nedo- přivolána i policej ní hlídka.
slova.
se chystají vyslechnout dďši
jinému ublíŽína cti
Při prověřováni celé udá- svědky, a pokud se prokáže,
zvonili," dodala.
''Kdo
Pak muŽi údajně nasedli losti poďe Zajicové stěŽova. Že se někdo z dotčených do- tim, že ho urazí nebo vyďá v
zpět do auta a chtěli odjet' telka neuvedla,žeby měl ně- pustil přestupku proti ob. posměch,.. definuje trestni
Cestou ale potkali dďši dva' kdo v ruce zbraň. Stejně tak čanskému souŽití, bude celá zákonik toho, kdo se dopouš.
kterým také vadila hudba z prý nedošlo ani k vniknutí záIeŽitost předána Městské- tí přestupku proti občanmuúřaduv Hranicích a bude skému souŽiti. Způsobů,jak
domu DŽugových' a proto se na soukromý pozemek. ,,o
ho spáchat, je však samouŽ
tom, Že by muŽi vešIi aŽ do se jí zab1ivat přestupková
k nim společně vrátili.
''To
(ka)
zřejmě vice.
bvla Žena se svou dcerou na garáŽe, neřekla Žena policis- komise.

