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Vybrané události z prosince 2011 konkrétně: 

 

* Strážníci MP Adamov byli přivoláni na hotel Pod Horkou, kde jeden z ubytovaných hostů, 

pod vlivem alkoholu, slovně napadal ostatní spolubydlící a dopouštěl se jiného hrubého 

jednání. Muž byl požádán o prokázání totožnosti, a jelikož se nacházel ve stavu, kdy byl pro 

své okolí nebezpečný, převezli jej strážníci na protialkoholní záchytnou stanici a předali k 

„vystřízlivění,, zdravotnickému personálu.  

 

*O pomoc strážníků žádala slečna z obavy o svoji matku nacházející se v těžké životní 

situaci. Matka se uzamkla ve svém pokoji, kde spolykala prášky a zapila je alkoholem. 

Strážníci se dostavili na místo, prověřili skutečný stav věci a vyhodnotili nutnost příjezdu 

ZZS, která již byla na místo přivolána. Strážnici kontrolovali zdravotní stav ženy a zejména 

dbali na to, aby si do příjezdu ZZS neublížila. Po příjezdu ZZS spolupracovali strážníci na 

transportu ženy k odbornému vyšetření.   

 

*Při noční službě byli strážníci přivoláni na ul. Fibichova, kde se jeden mladík, pod vlivem 

alkoholu, rozhodl řešit údajně dlouholeté sousedské spory tím, že házel sníh a jiný materiál na 

okna sousedního domu a dožadoval se nápravy sporu. Mladík si tímto jednáním vysloužil 

podezření ze spáchání hned několika přestupků, které putovalo na projednání ke správnímu 

orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov. Mladík byl, po provedení nezbytných 

úkonů, předán své matce.           

 

*Strážníci byli požádáni hlídkou OO PČR Blansko, která tou dobou působila na území města 

Adamova, o spolupráci při pátrání po pachateli TČ. Strážníci společně s příslušníky OO PČR 

prohledali les v blízkosti ul. Mírová, kam měl utéct jeden z pachatelů. Pachatel nebyl nalezen, 

avšak byla nalezena jeho část oděvu, která se stala součásti prošetřování TČ.  

 

*Nevhodný způsob zábavy si našel muž ubytovaný na hotelu Pod Horkou, který volal na 

linku 158 a opakovaně nahlašoval, že se jeho partnerka pokusila o sebevraždu. Strážníci 

oznámené jednání ihned prověřili a zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu a celou výše 

popsanou událost si vymyslel. Muž putoval na protialkoholní záchytnou stanici, kde si příští 

podobný,,vtípek,, snad rozmyslel.   
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