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ADAMOV 

 

Vybrané události z listopadu 2016 konkrétně: 

 

*Křik, řinčení skla a silné rány uslyšel obyvatel bytového domu na ul. Pod Horkou a proto 

ihned kontaktoval strážníky z obavy o zdraví obyvatel jednoho z bytů. Strážníci se ihned 

dostavili na místo, kde spatřili na chodbě muže, který byl zakrvácený v obličeji a zjevně pod 

vlivem alkoholu. Dále bylo na místě zjištěno, že se v jednom z bytů odehrála ostrá výměna 

názorů, při které vzduchem létaly kusy nábytku. Strážníci věc na místě uklidnili a muži se 

pokusili zajistit lékařské ošetření. Úkon, který většinou probíhá naprosto bez problémů, se 

změnil v takřka celovečerní zaměstnání strážníků, kdy dokonce museli agresivního muže 

uklidnit použitím donucovacích prostředků a poté být přítomni jeho transportu na ošetření i 

samotnému ošetření. Muž byl poté předán hlídce OO PČR Blansko k dalšímu opatření.   

 

*Na strážníky MP Adamov se s žádostí o pomoc obrátil muž s obavou o svou ženu, která byla 

zřejmě dezorientovaná a nacházela se někde na území města Adamova. Strážníkům se 

podařilo přes mobilní telefon spojit s ženou a určit místo, kde by se mohla nacházet. Potom už 

stačilo provést pátrání za použití služebního vozidla. Žena byla za chvíli nalezena bez známek 

zranění a předána svému manželovi, který si oddechnul a manželku si odvedl domů.   

  

*Strážníci byli požádání o prověření možných sklonů k sebevraždě u ženy na ul. Sadová, 

která měla svým příbuzným poslat SMS zprávu ze které vyplývalo, že by si mohla sáhnout na 

život.  Strážníci ihned prověřili místo pobytu ženy a dále ji požádali o podání vysvětlení a 

zjištění dalších skutečností, které by potvrdily nebo vyvrátily domněnku o sebevraždě. Dále 

byla celá záležitost předána hlídce OO PČR Blansko, která se dostavila na místo. 

    

 

 

ZA CELOU MP ADAMOV PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A 

ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU 2017 
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