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Vybrané události z prosince 2021 a ledna 2022 konkrétně:

*S divným zápachem vycházejícím ze sklepních prostor se museli vypořádat strážníci, kteří
jsou i taková oznámení povinni prověřit. Při zjišťování skutečného stavu věci se ukázalo, že
zdrojem zápachu je snaha o záchranu volně žijícího tvora ( ježka), který by těžko přežil zimu
bez pomoci lidí. Obyvatelka bytového domu mu poskytla azyl ve sklepě, kde ho přikrmovala.
Po upozornění  strážníků však zvolila  jiný způsob pomoci  malému tvorovi  a změnila  jeho
působiště tak, aby zápach již neobtěžoval ostatní sousedy.    

*K roztržce mezi psy byli přivoláni strážníci, kteří museli prověřit, jak k celé situaci došlo.
Dva psi, na procházce se svými paničkami, se řekněme míjeli na ulici, když jeden zřejmě své
paničce v nepozornosti ,,vyroloval“ vodítko a dostal se ke druhému, na kterého začal dorážet.
Panička, která svého mazlíčka vzala do náruče, při tom upadla a chvíli trvalo, než se situace
na místě uklidnila. Došlo k drobnému zranění pejska a jeho panička byla otřesena. Vyčíslené
náklady na ošetření byly ihned uhrazeny a dále bylo projednáno porušení vyhlášky města
Adamova. 

*V nočních hodinách byli strážníci požádáni OO PČR Blansko o prověření oznámení, kdy na
ul.  Opletalova  má  volat  žena  o  pomoc.  Když  se  strážníci  dostavili  na  místo,  situace  se
vyjasnila.  Došlo k tomu, že žena venčila  svého pejska, když k ní přiběhl jiný pes a jejího
napadl. Volně se pohybujícího psa odchytil pohotový občan Adamova. Strážníci zajistili jeho
předání  odpovědné  osobě  a  dál  pátrali  po  majiteli.  Žena  odjela  s napadeným  psem  na
veterinární  kliniku,  kde  musel  být  hospitalizovaný  z důvodu  zranění.  Majitele  volně  se
pohybujícího psa dohledali strážníci až další den, kdy prověřovali, co se vlastně stalo. Byly
provedeny  úkony  potřebné  ke  zjištění  skutečného  stavu  věci  -  porušení  vyhlášky  města
Adamova. Majitel volně se pohybujícího psa zatím projevil všechnu snahu o úhradu nutných
nákladů za léčení.  

*Smutný případ lidského i zvířecího osudu zaměstnal strážníky, když zjistili,  že v bytě, ve
kterém  bohužel  před  několika  dny  došlo  k úmrtí  muže,  zůstal  bezprizorní  jeho  domácí
mazlíček – kočička. Jelikož kočička nebyla zřejmě zvyklá na cizí osoby, byl její odchyt velice
problematický.  Vše  se  nakonec  podařilo  a  kočička  byla  strážníky  převezena  do  zařízení
specializující se na pomoc kočičím sirotkům. Zde se snad zotavila a našla nový domov. 

*Při  probíhající  rekonstrukci  koridoru  ČD  dochází  v Adamově  k mnoha  dopravním
omezením, při kterých je provoz vozidel řízen semafory. Bohužel se jedná jen o techniku,
která má zřejmě svoji hlavu. Strážníci tedy namátkově semafory kontrolují a již několikrát
museli na místě usměrňovat provoz do doby, než se dostavila specializovaná firma a semafory
přenastavila.    

*Za uvedené období strážníci dále řešili:
- tři případy asistence při dopravní nehodě
- prověření možného domácího násilí   
- sousedské vztahy narušené hlasitými projevy samotného pejska v bytě
- rodinné neshody rozvedených manželů – možné schválnosti
-  několik případů možných otrav psů
- spolupráce s JSDH Adamov při odstranění oleje z komunikace
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