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Vybrané události z února a března 2022 konkrétně:

*Zatím neznámý pachatel si jako místo svého ,,malířského“ umění vybral zastávky MHD na
ul. Nádražní. V krátkém časovém úseku tak způsobil škodu na celkově dvou zastávkách, na
kterých  zveřejnil  svou  náklonnost  či  spíše  nesnášenlivost  k jedné  ženě,  kterou  častoval
hanlivými  výroky.  Snad  se  mu  po  tomto  jeho  díle  ulevilo,  což  moc  nepředpokládám.
Každopádně zaměstnal několik pracovníků města, kteří museli jeho ,,čmáranice“ přetřít a také
hlídku policie, která zajišťovala stopy na místě a dále po pachateli pátrá. Neznámý pisatel si
možná ani neuvědomil, že bez ohledu na výši škody se v případě tzv. sprejerství jedná vždy o
trestný čin.      

*Všímavým občanem Adamova byl strážníkům nahlášen zaparkovaný automobil, který neměl
uzavřené dveře u řidiče. Prvotním ohledáním nebylo zjištěno zjevné násilné otevření dveří či
pokus o vloupání a tak se strážníci spojili s majitelem vozidla, který na místo vyslal svého
rodinného příslušníka.  Naštěstí se jednalo o pouhé opomenutí  majitele,  který dveře špatně
uzavřel a všímavý občan ho možná ušetřil nepříjemností spojených s vniknutím cizí osoby do
vozidla. 

*K vážnému zranění  osoby bylo vysláno hned několik složek IZS do areálu firmy na ul.
Nádražní,  kde  se  na  jednoho  z pracovníků  sesunulo  několik  kilogramů  vážící  břemeno.
Strážník MP Adamov se dostavil na místo jako první a pomáhal při první pomoci muži, který
byl při vědomí, ale utrpěl vážné poranění dolní končetiny. V poskytování první pomoci dále
pokračovala JSDH Adamov do doby, než se na místo dostavila ZZS Blansko a muže převezla
k ošetření. Příčinu nehody na místě dále vyšetřovala hlídka OO PČR Blansko.     

*Že si strážníci v některých situacích musí chvíli hrát i na hasiče se za uvedené období stalo
hned dvakrát,  kdy prvně prověřovali  požár ohniště u tzv.  Sedmi dubů a poté asistovali  u
požáru odpadkového koše. Požár u Sedmi dubů byl pro strážníky náročnější, jelikož museli
řekněme zrychlený přesun na odlehlé místo zvládnout po svých s hasicím přístrojem v náručí.
Naštěstí se ukázalo, že spíše než o požár šlo o neuhašené dohořelé ohniště, které bezpečně
dohasili členové JSDH Adamov. Tito mají dobrou techniku a byli schopni se dostat i na takto
odlehlé místo motorizovaně, což bylo výhodou i pro samotné strážníky – nemuseli zpátky
z místa zásahu pěšky   
 

*Za uvedené období strážníci dále řešili:
- spolupráci s OSPOD při rozepři rodičů a následné péči o nezletilé děti
- krádež rotopedu ze sklepních prostor
- poškozenou bránu uzavírající příjezd k nemovitosti – zřejmě sousedské neshody   
- rozepři mezi sousedy, která přerostla ve fyzické napadení

Mgr. Vítězslav Červený
                                                                                                vedoucí strážník MP Adamov


