
ZÁŘÍ 2021 
 
V měsíci září jsme řešili celkem 191 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Krádež v drogerii 
Dne 2. 9. 2021 jsme přijali oznámení o krádeži zboží v jedné z místních prodejen drogerie. Z výpovědi 
svědků a kamerových záznamů v prodejně následně vyšlo najevo, že jde pro nás již ze služební činnosti 
známého muže. Vzhledem k jeho předchozím podobným skutkům je podezřelý ze spáchání trestného 
činu krádeže. Z toho důvodu jsme celou věc předali k dořešení Policii ČR. 
 
Světový den první pomoci 
Dne 3. 9. 2021 jsme se zúčastnili Světového dne první pomoci, který probíhal v parku Kociánka. 
Přítomným, hlavně dětem, jsme předvedli ukázky techniky a prostředků, které v rámci služby 
využíváme. Zodpovídali jsme jejich zvídavé otázky, snahu a zájem jsme odměnili upomínkovými 
předměty. 
 
Město v pohybu 2021 
Začátkem měsíce jsme se podíleli na zajišťování bezpečného průběhu městských slavností Město 
v pohybu 2021.  Dne 4. 9. 2021 krátce před jednou hodinou ranní jsme vyjeli na oznámení o napadení 
ženy v centru města. Ve skupince osob došlo ke vzájemné fyzické potyčce, která skončila zraněním 
ženy. To si bohužel vyžádalo její hospitalizaci v nemocnici a vzhledem k jeho vážnosti jsme případ 
předali k dořešení Policii ČR. Další méně závažná jednání byla vždy vyřešena hlídkami na místě.  

 
V pravou chvíli na správném místě 
Dne 5. 9. 2021 v odpoledních hodinách zjistili strážníci při kontrole jedné z chatových osad špatně 
zabrzděné osobní motorové vozidlo, které se začalo samovolně rozjíždět z kopce. Hlídce se podařilo 
vozidlo zastavit, udržet a nalézt jeho majitele, který si ho poté zabezpečil. 
 
Krátce na to vyjeli strážníci k asistenci hlídce dopravních policistů kvůli nehodě, při níž řidič osobního 
vozidla poškodil kontejnery na tříděný odpad a z místa ujel, aniž by nehodu oznámil. Hlídka zajistila 
vyrozumění vlastníka kontejnerů a poskytla Policii ČR kamerový záznam s podezřelým vozidlem. 

 
Rychlá pomoc 
Dne 6. 9. 2021 po 19.00 hodině požádal na tísňové lince 156 o pomoc muž, kterému se náhle zhoršil 
jeho zdravotní stav a nezvládl si přivolat lékaře. Díky tomu, že nám svěřil náhradní klíč od svého bytu 
mu mohla hlídka rychle přivolat zdravotnickou záchrannou službu, která si ho převzala k ošetření. 
 
Vozidlo blokovalo sanitu 
Dne 7. 9. 2021 hodinu před půlnocí jsme řešili oznámení zdravotnické záchranné služby na špatně 
zaparkované vozidlo, které blokovalo sanitnímu vozu vjezd ke vchodu domu, kde měli zdravotníci 
zasahovat. Není to první případ a chtěli bychom zdůraznit, že nevhodně zaparkovaná vozidla ztěžují a 
zpomalují pomoc poskytovanou jednotlivými záchranářskými složkami.  
 
Prevence 
Dne 8. 9. 2021 dopoledne jsme měli ve Wolkerově údolí krátkou besedu s čerstvými prvňáčky ze ZŠ 
Komenského zaměřenou na osobní bezpečnost a pravidla silničního provozu. 
 
Vpodvečer doprovázely hlídky strážníků služebními vozidly účastníky olympijského běhu k zajištění 
bezpečného průběhu této sportovní akce. 
 



 
Hádka vyústila v napadení 
Dne 10. 9. 2021 v odpoledních hodinách došlo po předchozí slovní rozepři ke vzájemnému fyzickému 
napadení dvou žen. Hlídce se podařilo na místě situaci zklidnit, nicméně jelikož zranění jedné z žen 
bude pravděpodobně vyžadovat delší dobu léčby, předali jsme případ k došetření Policii ČR.  
 
Spolupráce s odborem sociálních služeb 
Ve spolupráci s odborem sociálních služeb našeho městského úřadu jsme se ve dnech 15. 9. – 19. 9. 
2021 zúčastnili zážitkového pobytu v prostředí Pastvinské přehrady pro děti ze sociálně 
znevýhodněných rodin, pro které byly připraveny různé soutěže, výlety a hry s tematikou příběhů 
Asterixe a Obelixe. 
 
Odchyt netopýra 
Dne 24. 9. 2021 jsme byli dopoledne požádáni o pomoc s odchytem netopýra, který se dostal na 
společnou chodbu v jednom z domů v centru města. Strážníkovi se podařilo netopýra odchytit a 
vypustit na svobodu. 

 
Nezabezpečené vozidlo 
Dne 25. 9. 2021 krátce po 21.00 hodině si pozorná kolemjdoucí všimla otevřeného zavazadlového 
prostoru u jednoho z vozidel stojících na parkovišti. Ve vozidle byly ponechány volně přístupné osobní 
věci. Strážníkům se podařilo vyrozumět provozovatele vozidla, který si ho následně zabezpečil. 
V podobných případech stačí chvilka nepozornosti, která může zlodějům usnadnit práci.  
 
Bezpečně v silničním provozu 
Vzhledem k ročnímu období a s ním souvisejícími zhoršenými světelnými podmínkami bychom chtěli 
zejména chodcům a cyklistům připomenout, aby při pohybu v silničním provozu co možná nejvíce 
využívali reflexní prvky a osvětlení, díky kterým budou více viditelní a mohou tím zabránit fatálním 
následkům při střetu např. s motorovým vozidlem. 

 
Opuštěné chaty lákají zloděje 
V nastávajícím období bude také většina chatařů opouštět své rekreační objekty. Chtěli bychom i jim 
touto cestou připomenout důkladné zabezpečení vstupů do těchto objektů (oken, dveří, branek) a 
především, pokud je to možné, aby zde neponechávali cenné věci jako nářadí, elektroniku, zahradní 
techniku aj. Jiným řešením je napojení těchto delší dobu neobývaných objektů na elektronický 
zabezpečovací systém. Strážníci se chatovým osadám v našem městě věnují v rámci kontrol při 
pochůzkové činnosti. 
 
 
Zapsal: Bc. Jiřina Vacková 


