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Vybrané události z dubna a května 2022 konkrétně:

*Na žádost operačního HZS se strážník dostavil na ul. Tererova, kde se nacházela žena, která
si při venčení pejska zapomněla klíče od bytu a nemohla se dostat zpět domů. Jelikož bylo
kolem oběda, měla v troubě pečínku, která by zřejmě nevydržela čekat do doby, než by se jí
podařilo svépomocí dveře otevřít. Přivolala si tedy na pomoc hasiče. Strážník na místě ověřil
její totožnost, aby nedošlo k chybě a nebyla ,,vpuštěna“ do cizího bytu k cizímu obědu. Poté
již příslušníci HZS provedli otevření bytu. 

*Strážníci  se  občas  musí  chovat  jako rodinní,  vztahoví  či  jiní  poradci,  což  dokládají  dva
následující případy. V prvním případě se nepohodli dva jinak nerozluční kamarádi, kteří bydlí
společně v bytě. Svou roli samozřejmě sehrál alkohol, kdy jeden z mužů přebral více, než je
zdrávo a byl řekněme nepříjemný. Na radu strážníků z bytu odešel a šel svůj stav ,,rozchodit.“
Ve druhém případě se nepohodl dospělý syn se svojí matkou. Synovi se nelíbilo, že matka
kouká do počítače a nadává u toho, tak jí počítač vypnul, což se zase nelíbilo matce a došlo
k hádce. I tento případ se strážníkům podařilo vyřešit oboustrannou dohodou.  

*Ke  zraněnému  cyklistovi  přivolala  strážníky  pohotová  žena,  která  ho  spatřila  sedět
v blízkosti  komunikace.  Když se strážníci  dostavili  na místo,  bylo zřejmé,  že je  muž pod
vlivem alkoholu a má krvácející ránu na hlavě. Strážníkům se snažil vysvětlit, že sice má u
sebe kolo, ale jen je vedl. Strážníky by možná obměkčil, ale přivolaná hlídka DI PČR Blansko
celou věc zadokumentovala a postoupila k projednání příslušnému správnímu orgánu. Muži
bylo samozřejmě poskytnuto ošetření posádkou ZZS a poté si jej vyzvednul kamarád. 

*Špatnou zábavu si vybrala skupinka nezletilých, která se domnívala, že loupat kůru stromů
nedaleko dětského hřiště  je  jak se říká  ,,cool!“  Nezletilí  takto upravili  kmeny hned dvou
dřevin.  K jejich  smůle  je  v dalších  dnech  dohledali  strážníci,  kteří  jim  vymysleli  formu
postihu  tzv.  alternativním  trestem  -  samozřejmě  po  dohodě  s jejich  zákonnými  zástupci.
Nezletilí si tak svoji nerozvážnost mohli promýšlet při úklidu prostranství před plánovanou
akcí města, čímž si řekněme odpracovali nutné následné ošetření poškozených dřevin.    

 *Že  si  nezletilí  často  z nudy  neváží  majetku  či  práce  druhých  bylo  podstatou  i  dalšího
oznámení, kdy došlo k poškození odstaveného os. vozidla. Dva nezletilí si ve vozidle nejprve
hráli, avšak poté jej začali řekněme demolovat. Jejich pozornosti neunikly stěrače, zrcátka,
různé  páčky  ani  celkově  vnitřek  vozidla.  Strážníci  dohledali  nezletilé  a  společně  s jejich
zákonnými zástupci věc projednali. Rodiče uhradili vzniklou škodu na vozidle jeho majiteli a
strážníci se snažili zapůsobit na nezletilé tak, aby změnili trávení svého volného času.

*Za uvedené období strážníci dále řešili:
- prověření alarmu na čerpací stanici – objekt nenarušen
- měření rychlosti vozidel v zastavěném území obce
- zraněného muže, který pod vlivem alkoholu upadl a stěžoval si na bolest horní končetiny
- krádež v OD Albert
- porušení vyhlášky města Adamova v souvislosti s pohybem psů
- nález ukradených jízdních kol, které byly následně předány hlídce OO PČR Blansko
- podvodné jednání mající za cíl ze zranitelných osob vymámit převod peněžních prostředků
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