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Vybrané události z března a dubna 2021 konkrétně:

*Někdy stačí  málo  a  z obyčejné  návštěvy se rázem stane návštěva  neobyčejná,  spíše tzv.
nezvaná. Toto se stalo předmětem oznámení strážníkům, kdy se na ul. P. Jilemnického měl
před bytovým domem nacházet muž pod vlivem alkoholu. Na místě strážníci zjistili, že muž
není obyvatelem bytového domu, ale přijel za svoji známou, u které chtěl přespat. Po cestě se
však na ,,celou akci“  tak dlouho připravoval, až se opil a známá o něj nejevila příliš velký
zájem. Byla by to vtipná historka, kdyby ovšem muž nebyl ve stavu, kdy nekontroloval své
chování a byl sám pro sebe nebezpečný. Musel se podrobit pobytu na protialkoholní záchytné
stanici, kam ho převezli strážníci. Nakonec se tedy měl kde vyspat, ale zřejmě ne úplně tam,
kde si přál.   

*Ve večerních hodinách byli strážníci požádání o součinnost s ZZS při výjezdu ke zraněné
osobě na ul.  Družstevní.  Strážníci  ihned vyrazili  na místo,  kde na cestě pro pěší mezi ul.
Družstevní a P. Jilemnického spatřili muže, který silně krvácel z oblasti temene hlavy a další
muž mu poskytoval první pomoc. Vzhledem k tomu, že první pomoc byla muži poskytována
dostatečně, vyčkali strážníci příjezdu ZZS, kterou na místo naváděli. Provedeným šetřením na
místě bylo zjištěno, že nedošlo k cizímu zavinění a muž si své zranění způsobil sám tím, že si
zkracoval cestu nevhodně mezi stromy kde klopýtnul. Svou úlohu zřejmě sehrál i alkohol, ale
jak se říká, většinou jde ruku v ruce míra alkoholu s mírou štěstí  při pádu, a tak strážníci
zraněného muže za pár dní znovu potkali s pár stehy na hlavně, ale jinak snad bez vážnějších
následků. 

*Na linku 158 se obrátil muž se svými pocity a neutěšeným psychickým stavem, který hodlal
vyřešit tím, že si sáhne na život. Strážník, kterému byla informace předána, se ihned vydal
muže zkontaktovat, k čemuž došlo na hotelu Pod Horkou. Strážník s mužem vedl rozhovor a
snažil  se ho uklidnit  do doby, než se na místo dostavila  ZZS a převezla ho k odbornému
vyšetření. Muži bylo naměřeno 1,99 promile alkoholu v dechu. 

*Zřejmě platná mimořádná opatření, která lidem neumožňují trávit svůj volný čas tak, jak
jsou zvyklí, a nutí je být více v kontaktu s nejbližšími, vedou k nárůstu tzv. domácích hádek a
rozepří.  Nevím,  jak  jinak  si  vysvětlit  fakt,  že  strážníci  za  uplynulé  období  řešili  hned  6
případů různých způsobů hádek a rozepří mezi partnery. Většinou se tyto situace odehrávaly
uvnitř bytů, kam se strážníci dostavili po přijatém oznámení jednoho z partnerů nebo sousedů.
K těmto  situacím  strážníci  přistupují  velmi  citlivě,  protože  je  zřejmé,  že  výše  uvedená
opatření  jsou  náporem  na  psychiku  mnohých  ať  už  kvůli  výpadku  příjmů,  dětem  na
distančních výukách nebo prostě jenom kvůli  nemožnosti  se bavit  s přáteli  apod. Všechna
oznámení  tedy strážníci  vyřešili  na místě  domluvou s tím,  že  došlo  k obnovení  veřejného
pořádku či nápravě pokojného stavu.  
 

*Za uvedené období strážníci dále řešili:
- několik krádeží v OD Albert
- nález RZ, která byla vrácena majiteli
- útěky agresivního kozla, který opakovaně obtěžoval kolemjdoucí 
-  porušení vyhlášky města Adamova v souvislosti s venčením psů
- ublížení na zdraví, které bylo postoupeno k projednání správnímu orgánu
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