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Vybrané události z listopadu a prosince 2020 konkrétně:

*Za  uvedené  období  řešili  strážníci  hned  několik  dopravních  nehod  a  uvízlých  vozidel.
K první nehodě vyráželi  strážníci  směrem na Křtiny, kde v prostoru za tzv. ,,Býčí skálou“
nalezli osobní vozidlo převrácené na střeše. Řidička vozidla byla zřejmě hlavně v šoku, ale
bez viditelného zranění. V pořadí další nehodou byl střet osobního vozidla s vozidlem MHD
Adamov na ul.  Sadová. Došlo pouze ke škodě,  jak se říká na ,,plechařině“.  K uvedeným
dopravním  nehodám  se  dále  přidaly  dva  uvíznuté  kamiony.  Jeden  z nich  nezvládnul  na
namrzlé vozovce přejet přes železniční přejezd vedoucí do firmy Expono a druhý uvíznul před
podjezdem pod železniční tratí v prostoru za zahrádkami na ul. Nádražní. Když si totiž řidič
uvědomil, že pod podjezdem neprojede, snažil se svůj ,,stroj“ otočit a najel mimo komunikaci,
kde  v nezpevněném  terénu  zapadnul.  V  obou  případech  poskytla  pomoc  řidičům  JSDH
Adamov i HZS Blansko, kteří svojí technikou pomohli kamiony vyprostit.    

*Zřejmě  fakt,  že  je  omezen  pohyb osob a došlo  k mnoha dalším omezením v souvislosti
s využitím  volného  času,  museli  strážníci  řešit  velké  množství  případů,  kdy  docházelo
k rušení nočního klidu v bytových domech. Mohu říci,  že některá oznámení  byla naprosto
důvodná  a  v bytech  se  děly  věci,  které  by  se  s ohledem na  pokročilou  noční  hodinu  dít
neměly.  Víme však i  o oznámeních,  která nejsou tak úplně důvodná a děje se tak zřejmě
proto, že mnoho lidí tráví více než jindy čas ve svých domovech a potom je každé rušení ze
strany sousedů nepříjemné. V takových případech strážníci situaci na místě vyřeší domluvou.
Mimo domluvu je možno uložit hříšníkům příkazový blok na pokutu nebo oznámit celou věc
správnímu orgánu, jak se ve dvou případech i stalo.  

*Tvůrčí nadání v sobě objevil muž, který ve večerních hodinách ztvárnil svůj malířský výtvor
na vchodové dveře dvou sousedních bytů – samozřejmě k nelibosti jejich obyvatelů. K malbě
si přibral  kamaráda,  zřejmě aby se pochlubil,  jak na základní  škole dával  pozor v hodině
geometrie  při  rýsování  kosočtverců.  Svým počínáním nedal  najevo  jen  to,  že  je  výborný
grafik, ale i to, že se vyzná v práci kriminalistů, když se snažil tým případných vyšetřovatelů
zmást tak, že si stejně pokreslil i vchodové dveře svého bytu  Strážníkům se podařilo muže
ztotožnit a shromáždit důkazy. Jeho počínání bylo poté postoupeno k projednání PČR jako
podezření ze spáchání TČ. 

*O tom, že čipování psů má svůj smysl se přesvědčili strážníci, kteří převzali nalezeného psa
rasy samojed. Za použití čtečky čipu bylo získáno jeho unikátní sériové číslo. Po zadání čísla
do registru čipů se podařilo zjistit, že pes pochází z chovatelské stanice, kde už nebyl problém
kontaktovat odpovědnou osobu, která vede záznamy o všech svých psech. Majitel tedy za pár
minut věděl, že je jeho pes na služebně MP Adamov a mohl si ho vyzvednout.    

*Nešťastná událost doufejme se šťastným koncem se odehrála chvíli před Štědrým den, kdy si
na  koleje  v Adamově  stoupnul  muž  a  hodlal  ukončit  svůj  život.  V tomto  mu  zabránil
kolemjdoucí  občan,  který  přivolal  strážníky  MP Adamov –  za  což  mu patří  poděkování.
Strážníci  poté  s mužem  vedli  rozhovor  až  do  doby,  než  se  na  místo  dostavila  ZZS  ke
zhodnocení  jeho zdravotního stavu. Muž byl  následně převezen k vystřízlivění  a byla mu
nabídnuta další psychologická pomoc.    

 



*Za uvedené období strážníci dále řešili:
- hned několik krádeží v OD Albert
- pomohli kontaktovat matku muže, který měl strach o její zdraví a život, když se jí nemohl

dovolat na mobilní telefon a bohužel nemohl osobně matku navštívit. 
- řešili několik stížností na rušení nočního klidu  
- asistovali JSDH Adamov při odstranění neprůjezdnosti komunikace
- dohlédli na to, aby se podnapilý muž, který si ,,ustlal“ v křoví na ul. Družstevní, dostal

bezpečně domů a byl předán rodinným příslušníkům
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