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Vybrané události z února 2014 konkrétně: 

 

*Na služebnu MP Adamov se dostavil muž s obavou o svého kamaráda, který nereagoval na 

domovní zvonek, mobilní telefon ani jiné pokusy o kontakt. Strážníci prověřili příbuzné a 

známé, kteří by mohli poskytnout bližší informace. Ze získaných poznatků bylo bohužel 

patrné, že se muž nachází v bytě pravděpodobně bez známek života. Toto se potvrdilo, když 

strážníci nalezli uvnitř tělo muže. Na místo se dostavila hlídka PČR Blansko, které byla celá 

smutná událost předána.  

 

*Dalším případem nešťastných událostí uplynulého měsíce bylo oznámení, kdy strážníky 

kontaktoval muž, který měl obavu o svého rodinného příslušníka nacházejícího se uvnitř bytu. 

Strážníci na místo přivolali PČR Blansko a HZS Blansko jelikož bylo nutné provést otevření 

dveří. Stejně jako v předešlém případě byl v bytě nalezen muž bez známek života.  

 

*Na začátku překvapivého zjištění bylo ne zrovna srozumitelné oznámení ženy, která 

strážníky pozvala do bytu se slovy, zda je zde vše v pořádku. Strážníci, až na nepořádek a 

zápach, v bytě nic neshledali a proto nechápali nutnost jejich přivolání. Nedali se však odbýt 

nesrozumitelností ženina oznámení a trvali na jejím vysvětlení. Ke zděšení strážníků se 

ukázalo, že v bytě se kromě ní nachází i její bratr, avšak v tak špatném zdravotním stavu, že 

strážníci ihned na místo přivolali ZZS k ošetření a hospitalizaci muže. Doufejme jen, že se 

strážníkům podařilo přijít v pravý čas…  

   

*Noční službu strážníků narušilo oznámení od operačního tísňové linky 158, který žádal 

rychlý zákrok v prodejně potravin, kde se nacházel muž a ohrožoval ostatní nožem. Strážníci 

se ihned dostavili na místo, kde spatřili jim dobře známého, kterého vyzvali k odevzdání nože. 

Nůž sice odevzdal, ale pokusil se o útěk, který mu strážníci překazili. Na místo se poté 

dostavila i hlídka PČR Blansko, která si hříšníka převzala k dalšímu opatření.     

 

*Hned dvakrát za dva dny byl proveden odchyt psa, který se volně pohyboval po městě 

Adamově. Již z dřívější činnosti bylo zřejmé, komu pes patří a tak strážníci neváhali 

kontaktovat majitele, který si psa vyzvednul na služebně MP Adamov. Bohužel ho vždy 

čekalo nemilé překvapení v podobě blokové pokuty, která mu byla uložena za porušení 

vyhlášky města Adamova č. 4/2012.  

 

*V měsíci únoru žádali strážníci dvakrát součinnost s JSDH Adamov a  HZS Blansko. 

V prvním případě se jednalo o úklid komunikace směrem na Bílovice nad Svitavou, kde se 

nacházely střepy. Strážníkům jejich výskyt ohlásil všímavý řidič, kterému nebylo lhostejné 

možné poškození projíždějících vozidel. Ve druhém případě zjistili strážníci znečištění ul. 

Neumannova vyteklým olejem z havarovaného vozidla. Výše uvedené složky provedly 

v obou případech úklid znečištění a postaraly se o obnovení bezpečného provozu na 

komunikaci.   
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