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Vybrané události z června, července a srpna 2022 konkrétně:

*Těžké období života může někdy zaskočit každého z nás a je jen otázkou náhody či zejména
všímavosti okolí, zda se k nám adekvátní pomoc dostane včas. Takové případy se v Adamově
udály hned tři.  V prvním případě se o pomoc přihlásila  mladá maminka,  která  nezvládala
výchovu  svého dítěte.  Možná jí  partner  s výchovou nepomáhal,  možná  v tom byly  i  jiné
osobní důvody. Každopádně se svěřila svým nejbližším a ti informovali strážníky. Strážníci se
osobně  k mladé  mamince  dostavili,  vyslechli  si  její  těžkosti,  nabídli  pomoc  a  o  věci
informovali pracovníky OSPODu, kteří byli dále s ženou v kontaktu. Další žádost o pomoc
přišla na linku 155, kdy se žena svěřila, že chce ukončit svůj život a uvedla, na jaké adrese se
nachází.  Na  místo  ihned  vyrazil  strážník  MP  Adamov,  který  s ženou  navázal  kontakt.
Přesvědčil ji, aby ho vpustila do bytu, kde ženu utišil do doby, než se na místo dostavila ZZS
a  ženu  převezla  k odborné  hospitalizaci.  Posledním  případem  byl  vyhrocený  spor  mezi
partnery, který vyústil ve fyzické napadení a vyhrožování muže tím, že si ,,vezme život“. I
zde byl na místě jako první strážník, který věc uklidnil a vyčkal na příjezd ZZS, která muže
převezla k odbornému lékařskému vyšetření.   

*Občas si strážníci musí poradit i s nestandardním úkolem, jakým může být obyčejné hnaní
zvířat.  Přesněji  řečeno  dvou prasat  a  jedné  kozy.  Ano,  této  činnosti  se  strážníci  opravdu
opakovaně  věnovali,  jelikož  hospodářská  zvířata  utekla  z nedaleké  ,,farmy“.  Kozu  se
strážníkům podařilo odchytit, ale s prasaty byl problém, přeci jen mají svoji hlavu a jak říká
majitel,  jdou jen za žrádlem. I on sám je musel zpět do ohrady nalákat na pečivo .    

*Se starostí o svoji matku se na strážníky obrátil muž, který se k ní nemohl dostat do bytu.
Klíče byly zastrčeny v zámku zevnitř a z bytu se ozývalo slabé sténání. Strážník neváhal a za
spolupráce sousedky se přes balkon dostal dovnitř do bytu, kde našel ženu ležet v koupelně na
zemi. Žena byla při vědomí, vzhledem k pokročilému věku upadla a nemohla se zvednout.
Bylo podezření, že si při pádu způsobila zranění a proto byla na místo ihned přivolána ZZS.
Žena  byla  poté  převezena  k vyšetření.  Děkujeme  tímto  pohotové  sousedce  za  poskytnutí
vlastního balkonu.  

*Za uplynulé  období  byli  strážníci  dvakrát  přivoláni  na  pomoc osobě v přímém ohrožení
života selháním základních životních funkcí. V obou případech strážníci  zahájili  nepřímou
srdeční masáž a po příjezdu JSDH Adamov i prostřednictvím AED. Bohužel ani v jednom
případě nedošlo k obnovení základních životních funkcí a došlo k úmrtí osoby.     

 *Novou zábavu si vytipovala pro strážníky ze začátku neznámá osoba, která na zdi vytvářela
sprejem nápisy typu PUNX NOT DEAD apod. V první fázi byly nápisy ihned přetřeny, ale
bohužel se začaly objevovat znovu. Strážníci se tedy začali věcí intenzivně zabývat a podařilo
se jim chytit pachatele bezprostředně po činu, dokonce měl u sebe i barevné spreje. Pachatel,
s veškerou svojí  malířskou  výbavou,  byl  poté  předán  hlídce  OO PČR Blansko  k dalšímu
opatření. 

*Za uvedené období strážníci dále řešili:
- vypátrání osoby, která odešla z nemocnice bez řádného vyšetření – osoba předána PČR
- vypátrání osoby, která utekla z psychiatrické léčebny – osoba předána PČR
- hádku muže s ostrahou ČD na lesní cestě Svitavská
- krádež v OD Albert
- spor mezi osobami blízkými, kdy syn se choval hrubě ke své matce
- poškozená skleněná výplň dveří u rodinného domu v době, kdy byli majitelé na dovolené
- střet kamionu s mužem – bez vážného zranění
- asistence u tří dopravních nehod – bez vážného zranění
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