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ADAMOV
Vybrané události z března 2015 konkrétně:
*Při hlídkové činnosti spatřili strážníci na ul. Komenského muže, který byl v tu dobu osobou
hledanou policií ČR. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a vyčkali s ním na místě
do příjezdu hlídky OO PČR Blansko, která si jej převzala k dalšímu opatření.
*Ve fyzické napadení vygradovala slovní rozepře mezi mužem a dvěma ženami, které na ul.
P. Jilemnického roznášely reklamní letáky. Muži se jejich počínání nelíbilo a svůj nesouhlas
vyjádřil snad tím nejhorším možným způsobem, kdy ženy fyzicky napadl. K incidentu byli
přivoláni strážníci, kteří na místě zajistili svědky události a věc dále předali k projednání na
OO PČR Blansko.
*Během měsíce března poskytovali strážníci hned v několika případech první pomoc. Z těch
nejzávažnějších můžeme zmínit dva případy. V prvním případě přijali strážníci oznámení o
nálezu sraženého muže u ČOV v Adamově. Při dojezdu na místo bylo zjištěno, že nedošlo ke
střetu s vozidlem, ale muž zřejmě prodělal epileptický záchvat. Na místo již byla přivolána i
ZZS. Strážníci muži poskytli první pomoc a vyčkali do příjezdu vozidla ZZS. Ve druhém
případě zasahovali strážníci v bytě na ul. Ronovská společně s JSDH Adamov, kde se
nacházel muž v přímém ohrožení života.
*K opilým a nevhodně se bavícím mladíkům přivolali strážníky všímaví občané na ul.
Opletalova. Mladíci zde rozbili několik lahví od piva přímo na komunikaci, kde projížděly
vozidla. Strážníci výtržníky přiměli k úklidu znečištění a dále kontrolovali jejich další pohyb,
aby již nedošlo k narušování veřejného pořádku.
*Tak, jako strážníci pomáhají v případech přímého ohrožení života, dostávají se i do situací,
kdy musí komunikovat s osobami, které se rozhodli ukončit svůj život. V měsíci březnu se
toto chování objevilo hned ve dvou případech. V prvním případě se jednalo o ženu, která byla
ubytovaná na hotelu Pod Horkou a o jejich úmyslech skončit se životem se dělila se svými
kamarádkami, které kontaktovali linku 158. Strážníci se dostavili na místo, kde ženu
vyslechli, uklidnili a mezi tím přivolali ZZS. Po příjezdu ZZS byla žena převezena na
psychiatrické oddělení nemocnice Brno – Černovice. Ve druhém případě se jednalo o muže,
který se pod vlivem alkoholu vyjadřoval tím způsobem, že má potřebu ukončit svůj život.
Strážníci, společně s hlídkou OO PČR Blansko, prověřili bydliště jmenovaného avšak
bezúspěšné. Muž byl nalezen o několik minut později na ul. Sadová, kde byl požádán o
vyjádření k celé věci. Přivolaný lékař usoudil, že mužovi pohnutky jsou demonstrativní a
nemají reálný základ. Muž byl tedy převezen pouze k vystřízlivění na protialkoholní
záchytnou stanici Brno – Černovice.
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