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Vybrané události z listopadu 2012 konkrétně: 

 

 

* Při procházce lesem nalezla uvědomělá žena holčičku, která uváděla zmatené informace a 

dále sdělila, že se nechce vrátit domů. Žena ihned kontaktovala OO PČR Blansko, které 

požádalo strážníky o pomoc. Strážníci holčičku od ,,nálezkyně,, převzali a postarali se o ni až 

do příjezdu hlídky OO PČR Blansko, se kterou strážníci dohledali rodiče holčičky a dále 

prověřili všechny okolnosti související s jejím chováním. 

 

* Průvodčím ČD bylo oznámeno, že na kolejích železničního koridoru Blansko – Adamov se 

nachází osel a je nebezpečí, že by ho mohl zachytit vlak. Strážníci se ihned vydali kontaktovat 

osobu, která se o osly stará a tato zajistila odchyt zvířete a jeho bezpečné umístění zpět do 

ohrady. 

 

* Při běžné pochůzkové činnosti bylo strážníkovi oznámeno, že na ul. Pod Horkou nějaký 

muž popojíždí vozidlem takovým způsobem, že přeskočil obrubník a dále křižuje silnici ze 

strany na stranu. Když se strážník dostavil na místo, vystoupil z vozidla muž, z jehož mluvy a 

chování bylo zřejmé, že je pod vlivem alkoholu. Jelikož se muž začal při projednávání věci 

chovat velmi arogantně, agresivně a neuposlechnul výzvy strážníka, byl strážník nucen použít 

donucovací prostředky (hmaty a chvaty) k překonání aktivního odporu a dále byly muži 

nasazeny pouta. Muž se svým jednáním dopustil hned několika přestupků a dále je podezřelý 

z TČ ohrožení pod vlivem návykové látky. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Blansko 

a dále ZZS pro ošetření muže, kterému bylo během zákroku způsobeno drobné zranění. 

 

* Vystrašeného a zřejmě i promrzlého králíčka si všimnul strážník na ul. Sadová. Za pomoci 

přihlížejících se tohoto domácího mazlíčka podařilo odchytit a převézt na služebnu MP, kde 

mu byl poskytnut azyl. V dalších dnech se o něj strážníci pečlivě starali, a když se jim ani po 

několika pokusech nepodařil zjistit majitel, byl králíčkovi nalezen náhradní domov, kde bude 

dělat radost hlavně dětem.  

 

* Dalším z nahlášených případů byla troufalá krádež v místní restauraci, kde přímo 

z pokladny, během dne, zmizelo několik stokorun. Strážníci měli hned od začátku podezření 

na jim dobře známého mladíka, což se později i potvrdilo. Mladík se k celé věci přiznal, 

vzniklou škodu uhradil a strážníci mu jako trest udělili blokovou pokutu.  

 

* Při cestě vlakem z Adamova do Blanska si jedna z cestujících všimla jasně tmavě červené 

látky, která vytékala z areálu bývalé firmy ADAST přímo do řeky. Strážníci tedy ihned 

provedli průzkum okolí řeky, avšak po žádné tekutině nebyla ani památka. Záhadu se podařilo 

vyřešit až přivolaným hasičům, kteří při průzkumu břehu řeky zjistili nepatrné stopy po 

červené barvě. Provedeným šetřením v areálu firmy bylo zjištěno, že zde byla prováděna 

kontrola odtoku kanalizace za pomoci červené ekologicky nezávadné látky, která se tímto 

způsobem dostala až do řeky.  

 

* O tom, že i v Adamově se mladiství oddávají popíjení alkoholu, se strážníci opět přesvědčili 

při noční službě, kdy zastavili mladíka, kterého vyzvali k provedení dechové zkoušky na 

zjištění přítomnosti alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem. Mladík byl převezen domů, 

předán rodičům a dále byl podán podnět k provedení šetření orgánem péče o dítě.  

                                               

                                                                                                           Mgr. Vítězslav Červený 

vedoucí strážník MP Adamov 


