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Vybrané události z května - července 2021 konkrétně:

*Rozrušená žena se obrátila na strážníky s oznámením, kdy do prodejny s potravinami na ul.
Sadová měl právě vstoupit muž, který se hádá s prodavačkou a dokonce jí má vyhrožovat
nožem. Na místo byl ihned vyslán strážník MP Adamov. Při těchto zákrocích je strážníkům
velmi nápomocna dobrá místní znalost, kdy již před příjezdem na místo si jsou většinou jisti
případným pachatelem i jeho možnými pohnutkami či psychickým rozpoložením. Jinak tomu
nebylo ani v tomto případě, kdy strážník ihned při příjezdu dokázal s mužem navázat kontakt
a odvrátit možné nebezpečí. Muž se strážníkovi svěřil s jistými okolnostmi, které ho vedly
k tomuto  jednání,  což  ho  samozřejmě  neomlouvá.  Na  místo  byla  přivolána  hlídka  PČR
Blansko, která si muže převzala k dalšímu opatření.   

*Do pátrání po muži, který telefonicky kontaktoval jednu z linek pro člověka v nelehkých
životních situacích, se pustili strážníci ihned potom, co se měl muž svěřit, že by rád ukončil
svůj život  skokem pod vlak.  Během pátrací  akce se do Adamova dostavila  i  hlídka PČR
Blansko, které se muž nakonec sám přihlásil, a byla mu nabídnuta potřebná pomoc.

*Na služebnu MP Adamov se dostavil mladík, který sdělil, že byl napaden dvěma mladíky
v době, kdy se vracel domů. Strážníci s mladíkem sepsali zápis o podání vysvětlení a provedli
dokumentaci  zranění.  Dalším šetřením se podařilo  dohledat  pachatele,  kdy po zhodnocení
skutkové podstaty jednání byli uznáni vinní z přestupku proti občanskému soužití, za které
jim byl udělen příkazový blok na pokutu.  

*Další  případ, kdy si  pachatel  vynucoval svojí  pozornost výhružkami s nožem, se odehrál
v OD Albert. Strážníkům dobře známý mladík se zde nezdráhal uchýlit i k tomuto způsobu
vyhrožování. Před příjezdem strážníků na místo sice stihl muž z OD utéci, ale byl strážníky
zanedlouho dopaden a putoval s přivolanou hlídkou PČR Blansko přímo do ,,cely“.

*Při  běžné  hlídkové činnosti  se na strážníka  obrátila  žena,  která  údajně  již  nějakou dobu
hledala  své  dvě nezletilé  děti  (  4  a  5  let).  Děti  měly  odejít  z bytu  v době,  kdy si  matka
odskočila pro prádlo, které jí spadlo z balkonu. Strážník se naplno vžil do pocitů matky, která
neví, kde jsou její děti, a vydal se je ihned hledat. Zanedlouho byl úspěšný a našel děti na
Smetanově náměstí.  Na první pohled se zdálo, že si děti ve svých naivních letech udělaly
výlet a jindy starostlivá máma byla ráda, že vše dobře dopadlo. I tak se strážníkovi něco na
příběhu nezdálo a informoval o tomto případu OSPOD. Že měl strážník dobrou intuici  se
ukázalo o pár dní později, kdy opět spatřil samotné děti na procházce městem. To už bylo
jasné, že něco není v pořádku. Strážník tedy šel s dětmi domů, kde našel spící matku, která
nejen že nevěděla, kde má své děti, ale při provedené dechové zkoušce bylo zjištěno, že je
pod  vlivem  alkoholu.  Věc  byla  ihned  oznámena  pracovníkovi  OSPODu a  děti  putovaly
k babičce.  Snad  se  jejich  máma  poučí  a  bude  dělat  vše  proto,  aby  se  již  tato  situace
neopakovala, na což doufejme dohlédnou pracovníci OSPODu. 

*Zoufalí obyvatelé bytového domu, které celou noc rušila hlučící mládež v jednom z bytů, se
obrátili s žádostí o pomoc na strážníky. Bohužel strážníci neměli tou dobou službu, ale byli
k dispozici  na  pohotovostním telefonu,  kdy se snažili  s oznamovateli  celou  situaci  řešit  a
doporučovali  kontaktovat  PČR  Blansko,  která  sjedná  nápravu.  Bohužel  se  ukázalo,  že
z důvodu zaneprázdněnosti hlídky PČR Blansko se nemohl nikdo na místo dostavit. Vedoucí
strážník MP Adamov přislíbil,  že situaci prověří strážníci  ihned po nástupu do služby. Po
šesté hodině ranní již tedy buráceli na vchodové dveře do bytu, ze kterého se ještě ozývala
hudba. Nemožné se podařilo a strážníci se přes sousední balkony spojili s hlučící omladinou.
Na místě  byl  obnoven klid  a  omladina,  která  slavila  nějaké  závěrečné  zkoušky a u  toho



nenechala vyspat půl bytového domu, si odnesla postih za spáchání přestupku proti veřejnému
pořádku v podobě udělení příkazového bloku na pokutu. 

*Za uvedené období strážníci dále řešili:
- několik krádeží v OD Albert
- pokus vloupání do bytu 
- zraněného cyklistu  
-  porušení vyhlášky města Adamova v souvislosti s venčením psů
- měření rychlosti vozidel
- spolupráci  s majitelkou  při  odchytu  jejího  vlastního  psa,  který  byl  již  značně

dezorientovaný a vyčerpaný.
- 2x spolupráci s JSDH Adamov při provádění resuscitace za použití AED
- rušení nočního klidu narozeninovou oslavou probíhající na pronajatém pozemku
- pobodanou ženu v dolní části břicha – dále předáno k šetření PČR Blansko

Z     úřední  činnosti  upozorňujeme občany  města,  aby  byli  obezřetní,  kdyby  je  oslovili  
neznámí lidé a nabízeli nějaké ,,výhodné“ služby či nákupy zboží na místě. Krom toho,
že  nabídka  služeb  a  zboží  je  (mimo  tržní  místa,  nebo  bez  předchozí  objednávky)
zakázána, mohlo by se jednat o lapky, kteří čekají na Vaši nepozornost nebo Vám jen
prodají nekvalitní zboží.   
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