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Vybrané události ze srpna 2018 konkrétně: 

 

 

*Strážníkovi bylo oznámeno, že na balkoně jednoho z bytů v panelovém domě se nachází 

starší žena, která má zřejmě nějaký zdravotní problém. Strážník se dostavil na místo, kde za 

spolupráce pracovnice pečovatelské služby zjistil, že žena je na balkoně doslova uvězněna a 

nemůže se hýbat. Strážník přelezl na balkon a pomohl ženě vstát, dále byla na místo přivolána 

ZZS, která ženě poskytla patřičné lékařské ošetření. Je třeba říci, že jen díky všímavosti okolí 

nedošlo k žádnému závažnému poškození zdraví.  

 

*Strážníci byli požádáni dozorčím OO PČR Blansko o prověření oznámení o zraněném muži 

na hotelu Pod Horkou. Když se strážníci dostavili na místo, spatřili na zemi ležícího muže, 

který si stěžoval na bolest hlavy, ruky i zad. Dále bylo na místě zjištěno, že mělo dojít k hádce 

mezi dvěma muži, při které došlo i na fyzické napadení. Na místo byla přivolána ZZS 

k ošetření zraněného muže. Dále byly na místě provedeny nezbytné úkony, jako je ztotožnění 

a zajištění podání vysvětlení svědků i dechové zkoušky zúčastněných. Věc byla šetřena pro 

podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití avšak vzhledem k době léčení a 

zdravotním komplikacím zraněného byla celá věc postoupena k projednání na OO PČR 

Blansko s podezřením ze spáchání TČ ublížení na zdraví.   

 

*V průběhu jednoho měsíce řešili strážníci hned několikrát ,,nevhodné chování,, jedné ženy, 

která se opakovaně, pod vlivem alkoholu, pohybovala po městě Adamově. Na tomto by 

nebylo nic zase tak zvláštního, kdyby s sebou nevedla i malé dítě. Matka měla problém 

s vlastní chůzí, natož aby se byla schopná postarat o dítě. Strážníci samozřejmě zajistili 

bezpečnost jak matky, tak dítěte tím, že je oba předali nejbližší rodinně, avšak o věci byli 

nuceni informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí, který již s rodinou probere možnosti 

řešení vzniklé situace.         
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