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Vybrané události z října - listopadu 2021 konkrétně:

*Při  hlídkové  službě  obdrželi  strážníci  oznámení  od  OO  PČR  Blansko  o  možném
vyhrožování  střelnou  zbraní,  kdy  přítel  měl  se  zbraní  v ruce  vyhrožovat  své  přítelkyni.
Strážníci  se  ihned  dostavili  na  místo  oznámení,  kde  vyhledali  muže,  který  byl  držitelem
zbrojního průkazu a tedy ,,legálním“ majitelem střelné zbraně. Tuto měl při sobě. Muž byl
požádán o podání vysvětlení, zjištění totožnosti a byly provedeny další nezbytné úkony.  Na
místo  se  poté  dostavila  hlídka  OO PČR Blansko,  které  byla  celá  věc  předána  k dalšímu
šetření. 

*Za uvedené období museli strážníci řešit opakované stížnosti na pracovníka, který provádí
v Adamově roznos letáků. Stížnosti se shodovaly v tom, že muž při své činnosti dostatečně
nezabezpečil letáky tak, aby nemohlo docházet k jejich vysypání, rozfoukání apod. Na toto
byl  strážníky  z počátku  upozorněn,  ale  když  i  přes  to  spatřil  strážník  jmenovaného  při
totožném jednání, nemohl jinak, než dohlédnout na to, aby způsobené znečištění veřejného
prostranství uklidil a poté mu udělil příkazový blok na pokutu.    

*Případ, který již nyní můžeme s nadsázkou nazvat jako kuriózní, ale při příjezdu na místo
tuhla krev v žilách, se odehrál na ul. Sadová, kde žena, při úklidu kolem bytového domu,
propadla větrací mřížkou do prostoru pod bytovým domem. V tomto prostoru se nacházelo
potrubí, které si žena při pádu ,,osedlala“ a jen díky tomu nepokračovala v pádu do dalších
hlubin. Strážník s ženou komunikoval a přidržoval ji do doby, než se na místo dostavila JSDH
Adamov a poté speciální tým HZS (lezecká skupina), který ženu za pomoci kladek vyprostil.
Byla  v šoku,  ale  bez  vážnějšího  zranění.  Závěrem  si  myslím,  že  žena  získala  výbornou
příhodu k pobavení ostatních na občas trochu nudných rodinných oslavách            

*A aby těch ,,úsměvných“ historek nebylo málo, na noční službě obdrželi strážníci hrozivě
vyhlížející automatickou SMS zprávu o požáru stolařské dílny, ze které mají šlehat plameny.
Strážníci vyrazili na místo s největším hasicím přístrojem, který po cestě ze služebny nalezli.
Na místě  opravdu šlehaly plameny,  ale  jak se později  ukázalo,  plameny zachvátily  pouze
udírnu vedle stolařské dílny. Probuzení majitelé stačili jen prohodit něco ve stylu: ,, Chlapi, je
to dobrý, uzený už v ní není!“  Bohužel i přes rychlý hasební zásah MP Adamov a poté JSDH
Adamov udírna shořela, ale podařilo se zachránit to nejcennější – uzený bůček   

*Za jednu noc museli strážníci vyjíždět hned dvakrát k rušení nočního klidu, kdy první případ
se  podařilo  vyřešit  na místě  domluvou a došlo  k obnovení  nočního klidu,  ale  ve  druhém
případě skupinka osob nedbala ani opakovaných výzev strážníků. Místo tedy museli strážníci
monitorovat opakovaně a vyvodili z toho patřičné důsledky udělením několika příkazových
bloků na pokutu. 

*Během  stejné  noci,  kdy  museli  strážníci  řešit  rušení  nočních  klidů,  si  zrovna  nějaký
nenechavý lapka vyhlídnul místní autoservis, násilím do něj vniknul a odcizil  zde kasičku
s finanční hotovostí.  Strážníkům se podařilo být na místě do pár minut,  ale bohužel  i pár
minut  stačilo  lapkovi  k tomu, aby z místa  utekl.  Na místo byla přivolána hlídka OO PČR
Blansko  a  další  specializované  útvary  k  zajištění  co  nejvíce  stop,  které  snad  povedou
k dopadení nezvaného návštěvníka.  



*Za uvedené období strážníci dále řešili:
- ženu v bezvědomí, která upadla na ulici
- podvodné  jednání,  kdy  žena  vylákala  ze  svého  kamaráda  nemalou  finanční  hotovost,
kterou jí posílal několik měsíců v domněnce, že je v tíživé finanční situaci a peníze mu poté
vrátí, což se nestalo 
-  porušení vyhlášky města Adamova v souvislosti s venčením psů
- muže pod vlivem alkoholu, který neměl sílu dojít domů – předán manželce
- krádež jízdního kola
- dezorientovaného muže, který se nacházel v areálu pošty
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