INFORMACE ZE
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ADAMOV
Vybrané události z února 2019 konkrétně:
*Na služební telefon strážníků MP Adamov byla doručena automatická SMS zpráva
rozesílaná systémem IZS, ve které bylo uvedeno, že došlo k pádu osoby ze srázu naproti OD
Albert. Strážníci se vydali výše uvedené prověřit, kdy se na místě setkali s JSDH Adamov a
starostou města Adamova. Při pátrání po ,,zraněné,, osobě byli na lesní cestě vedoucí od
zastávky ČD na Ptačinu spatřeni dva muži, od kterých bylo zjištěno, že právě jeden z těchto
mužů upadnul ze srázu a druhý toto oznámil na linku 112. Poté se mu podařilo svého
kamaráda ze srázu vyprostit a vydali se domů. Na místo se dostavil lékař ZZS, který zhodnotil
zdravotní stav muže. Jelikož nedošlo k žádnému zranění, muži odešli domů a ostatní složky se
vrátily ke své běžné činnosti.
*Mladík, který dle svých slov nevěděl co se svým životem a hodlal spáchat sebevraždu, se
obrátil na linku 112. Na místo byli ihned vysláni strážníci MP Adamov, kteří mladíka zastihli
ještě v průběhu hovoru s operátorkou 112. K mladíkovi přivolali lékaře a vyčkali do jeho
příjezdu. Na místo se dostavila i hlídka OO PČR Blansko. Lékař provedl vyšetření a rozhodl o
převozu nejdříve na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Při převozu asistovali
strážníci MP Adamov z důvodu zajištění bezpečnosti osob.
*Jak se ukázalo, pořádat dvě oslavy ve dvou restauracích, které se ještě nacházejí jen kousek
od sebe, není rozumný nápad. Své o tom vědí hosté obou oslav, ale nakonec i strážníci, kteří
byli přivoláni na místo, kde se do sebe ,,pouštěli,, hosté rozděleni na dva tábory podle toho, ke
které oslavě patřili. Na místě nebylo vůbec jednoduché určit příčinu chaosu, jelikož mnoho
lidí bylo pod vlivem alkoholu. Strážníci se tedy na místě snažili všechny zúčastněné osoby
uklidnit a oddělit obě oslavy tak, aby již nemohlo docházet k vzájemným ,,šarvátkám,,. Na
místo si proto, z důvodu velkého počtu osob, přivolali i hlídku OO PČR Blansko. Strážníkům,
společně s hlídkou OO PČR Blansko, se podařilo situaci na místě uklidnit, avšak bylo nutné,
aby strážníci na místě setrvali do doby, než budou oslavy ukončeny z důvodu bezpečnosti
osob. Tak se tedy stalo a strážníci situaci monitorovali ještě několik hodin. Nutno dodat, že již
k žádným konfliktním situacím nedošlo.
*Při hlídkové činnosti spatřili strážníci na chodníku sedět ženu, která byla zjevně pod vlivem
alkoholu. Ženu strážníci dle místní znalosti ztotožnili a pokoušeli se zjistit, zda je sama
schopná dojít domů nebo se požitím alkoholu dostala do takového stavu, kdy nekontroluje své
chování a tím sebe bezprostředně ohrožuje. Bohužel žena nebyla schopná bez pomoci
strážníků sama vstát a jít. I přes to strážníci ženu doprovodili domů, protože jim sdělila, že
bydlí s přítelem, kterému strážníci měli v úmyslu ženu předat do péče. Bohužel partner se
doma nenacházel a nedařilo se jej ani zkontaktovat. Jelikož nebyla k dispozici žádná osoba,
která by se o ženu postarala, byli strážníci nuceni ženu převézt k vystřízlivění na
protialkoholní záchytnou stanici, s čímž samozřejmě nesouhlasila a svůj nesouhlas dávala
jasně najevo svým ,,agresivním,, chováním. I přes to se však musela podrobit pobytu na
protialkoholní záchytné stanici.
- K výše uvedenému případu bych rád sdělil, že strážníci se snaží osobu pod vlivem alkoholu
např. dopravit domů a předat rodinným příslušníkům nebo nějaké jiné kompetentní osobě,
avšak ne vždy je to možné. Když se ani tato možnost nepodaří, musí se osoba podrobit pobytu
na protialkoholní záchytné stanici. Myslete tedy na to, když jdete tzv. na pivo, že je lepší dát si
o pivo méně, abyste ještě zvládli cestu domů a nemuseli nedobrovolně nocovat ,,na záchytce,,.
Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

