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Vybrané události z května až července 2017 konkrétně: 

 

 

*Ve večerních hodinách se na strážníky obrátil muž s žádostí o nalezení jeho přítele, který po 

hádce odešel ze společného bytu a tvrdil, že si něco udělá. Muž měl být pod vlivem alkoholu. 

Strážníci nejprve zjistili popis osoby a jeho zvyky a poté se vydali muže hledat. V pátrání se 

mohli opřít o informaci, že muž odjel na jízdním kole, které zanedlouho nalezli u místní 

restaurace. Nebylo tedy těžké dohledat i samotného pohřešovaného přítele. Jelikož měli 

strážníci obavu o jeho zdravotní stav, byl na místo přivolán lékař ZZS. Po provedených 

opatřeních se muž vrátil zpět do bytu a vzniklou situaci s přítelem urovnal.      

 

*Výskyt volně se pohybujícího psa nahlásil strážníkům muž na ul. Fibichova. Strážníci 

provedli jeho odchyt a posléze jim byla oznámena hádka mezi partnery na téže ulici. Při 

prověřování druhého oznámení vyšlo najevo, že s tímto souvisí i volný pohyb psa, který patří 

muži z výše uvedené partnerské dvojice. Strážníci na místě situaci mezi partnery uklidnili a 

vyslechli si jejich podání vysvětlení. Oba partneři se dohodli, že večer stráví odděleně a ráno 

si o všem promluví s tzv. ,,klidnou hlavou“. Strážníci dohlédli na to, aby již nedošlo k žádné 

hádce. Pes byl vrácen zpět majiteli a jeho řekněme ,,prohřešek“ byl na místě vyřešen 

domluvou.   

 

*Asi náhlé pominutí smyslů muselo vést mladíka k tomu, aby se jedno slunečné ráno vypravil 

na Alexandrovu rozhlednu a odcizil tam batoh, ve kterém byla umístěna kniha návštěv pro 

turisty. Mladík však nepočítal s tím, že kamerový systém, umístěný na Alexandrově 

rozhledně, je v provozu non-stop. Nebylo tedy těžké hříšníka vyhledat. Slabou útěchou pro 

jistě nešťastné turisty zůstal jen fakt, že za své jednání obdržel blokovou pokutu. Batoh se již 

strážníkům nepodařilo vypátrat. 

 

*Strážníky MP Adamov přivolala žena na svého manžela na ul. Komenského. Oba uvedení 

sice jsou stále manželé, avšak dlouhodobě spolu nežijí. Žena pouze na pár dní manželovi 

poskytla azyl, při jeho rekonvalescenci. Muž tohoto zřejmě zneužil, a když na něj žena 

naléhala, aby byt opustil, nedal si říct. Nutno podotknout, že byl zjevně pod vlivem alkoholu. 

Strážníci si však s mužem promluvili a tento si nechal vysvětlit, že buď dobrovolně odejde a 

najde si jiné místo k přespání, nebo bude ubytován na protialkoholní záchytné stanici. Zvolil 

si možnost dobrovolného opuštění bytu. 

 

*K muži, který vyhrožoval sebevraždou, vyjížděli strážníci na ul. Komenského, kam je 

přivolala jeho partnerka. Muž byl pod vlivem alkoholu a již při komunikaci se strážníky byly 

jeho reakce řekněme neadekvátní. Když už to vypadalo, že by bylo možné situaci vyřešit 

klidnou cestou, muž se rozeběhl na blízkou skalku s tím, že skočí dolů. Strážníci mu v tom 

zabránili a již nepochybovali o tom, že potřebuje odbornou pomoc. Spojili se tedy s jeho 

rodiči a na místo přivolali ZZS, která mu poskytla odbornou pomoc.    

 

*Během uvedeného období strážníci odchytli dva psy, pátrali po hledaných osobách a 

v rizikových úsecích provedli měření rychlosti vozidel, při kterém bylo přistiženo několik 

řidičů nerespektujících nejvyšší povolenou rychlost.   
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