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O K R E S N Í M U  S O U D U 
V 

M o h e l n i c i 
 
 
V Mírově dne 30. srpna 1927. 
 

A. 
 
 V noci ze dne 28. srpna 1927 na 29. srpna 1927 odcizil neznámý pachatel ze třídy 
menšinové české školy v Mírově jeden šicí stroj značky „Lada“, čís. C.B. 7596, ke škodě 
správy této obecné školy v ceně 1700 Kč. Šicí stroj byl zánovní. 
 Dne 28. srpna 1927 byla neděle. Obecná škola z které se stroj ztratil nachází se vedle 
okresní silnice při vchodu do obce Mírova a vzdálena asi 50 kroků od domů ostatních. Stroj 
nacházel se ve třídě v I. poschodí. Oné noci byla škola opuštěna. Řidicí učitel Josef Hecl, 
který ve škole bydlí, byl i s rodinou na návštěvě v Zábřehu a rádel zpozoroval až 29. srpna 
1927 ráno když se domů navrátil. 
 

B. 
 
 Na místě činu byl strážm. Jan Koubek a zjistil, že pachatel který musel býti 
s domácími poměry dobře znám, otevřel pomocí paklíče dvéře u vchodu do školy, aniž by 
zámek poškodil, pak vešel po schodech do I. poschodí do třídy, kde se šicí stroj nacházel. 
Víko se stroje sundal dolů, pak pomocí nějakého dláta asi 1 cm širokého stroj z desky vytrhl, 
pak hledal ještě v zásuvce stroje, kterou poškodil, ale nic z ní neodcizil. Potom vzal stroj, 
podstavec i s deskou tam nechal, a touž samou cestou ze školy neznámo kam uprchl. Dvéře u 
vchodu zavřel, avšak neuzamčen. Ze školy pak odešel plotem, kde vytrhl 3 tyčky, směrem do 
polí. 
 

C. 
 
 Přivolaný policejní pes „Boj“ se strážm. Turnerem ze stanice Zábřeh, který se dostavil 
na místo činu dne 29. srpna 1927 o 15.00 hod., vzal stopu a šel po této od školy plotem, kde 
byly odtrženy tři tyčky, pak okolo plotu na polní cestu, která vede na okresní silnici přes 
Mírov, pak šel asi 8 kroků po silnici ku trestaneckému hřbitovu, pak stežníkem dolů do 
Gruntu Mírovského až na silnici vedoucí do Mohelnice. Tam stopu ztratil, poněvadž po oné 
silnici chodí a jezdí moc lidí. Dle toho jest vidno, že pachatel šel k Mohelnici. 
 Na desce šicího stroje, kterou pachatel na místě činu zanechal, byly nalezeny málo 
znatelné stopy prstů a dlaní. Z toho lze souditi, že pachatel byl již v tomto ohledu zkušený. 
Tyto zanechané stopy byly sejmuty a zaslány četnickému oddělení u poznávacího úřadu 
policejního ředitelství v Praze III-Karmelitská ulice k porovnání. 
 

D. 
 



 Odcizený stroj byl značky „Lada“, čís. C. B. 7596, kterážto značka byla na stroji snad 
žlutými písmeny napsána, byl zánovní a měl cenu dle výpovědi řidicího učitele Josefa Hecla 
z Mírova 1700 Kč. 
 

E. 
 
 Svědek Alois Korger, dozorce vězňů bytem v Mírově, udal, že dne 28. srpna 1927 asi 
o 20. hod. 30. min. šel do Gruntu Mírovského a viděl, že ve třídě v I. poschodí české 
menšinové školy je světlo. Neměl však tušení, že by tam mohl býti zloděj, nýbrž myslel, že 
řidicí učitel Josef Hecl tam něco dělá poněvadž je před začátkem školního roku, aneb že tam 
má národní jednota nějakou zkoušku, jak se občasně ve škole odbývá. 
 Svědek Josef Fiedler z řepové čís. 62 udal, že když šel dne 28. srpna 1927 asi o 21. 
hod z Mohelnice a vedl neosvětlené kolo, potkal na okresní silnici pod Křemačovem směrem 
k Mohelnici jíti rychlým krokem neznámého muže prostřední postavy a na hlavě měl placatou 
čepici a na nohou černé střevíce, který prý nesl v podpaží v hadru zabalený šicí stroj. Kolečko 
od stroje prý z balíku vyčnívalo. Onoho muže neznal, poněvadž byla tma a bližší popis též 
nemůže udati. 
 

F. 
 
 Ihned zavedené všemožné pátrání po pachateli [krádeže] tohoto stroje minulo se dosud 
výsledku. 
 V pátrání se pokračuje a bude kladný výsledek tamnímu soudu svého času oznámen. 
 
 

Koncept: 
strážm. Koubek 

Velitel stanice: 
[… Mahel] 

 
 

 


