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Vybrané události z listopadu 2013 konkrétně:
*Nebezpečný a nevhodný způsob zábavy si jako zpestření odpoledne vybrali čtyři mladíci,
kteří házeli hlínu na okno bytového domu. Strážníky přivolala šokovaná obyvatelka bytu a její
syn. Na místě se podařilo ztotožnit dva mladíky a zanedlouho vypátrat i zbývající dva. Jelikož
se jednalo o osoby mladistvé, přivolali strážníci jejich zákonné zástupce, se kterými byla celá
záležitost projednána a vyřešena domluvou.
*Obsluha restauračního zařízení si vyžádala součinnost strážníků při ztotožnění muže, který
odmítal uhradit útratu. Když se strážníci dostavili na místo, muž útratu uhradil, avšak byl pod
vlivem alkoholu takovým způsobem, že musel být odveden před restauraci, kde byl ošetřen
přivolanou osádkou ZZS. Posádka vozidla ZZS nakonec muže převezla k celkovému
vyšetření a hospitalizaci, jelikož vliv alkoholu nebyl jediným faktorem, který se podílel na
jeho špatném zdravotním stavu.
*Dalším důvodem výjezdu ZZS se stala žena, kterou strážníci nalezli při běžné hlídkové
činnosti, kdy si všimli batohu ležícího na zastávce MHD. Jaké bylo překvapení, když strážníci
zjistili, že k batohu ,,patří i nohy a vlastně celá žena!“. Ženu bylo zprvu těžké ztotožnit a
nedařilo se to ani ve spolupráci s OO PČR Blansko. Po nějaké době, když se na místo dostavil
vůz ZZS, měla již žena jméno i svou historii, která kopírovala její stav. Byla celkově
prochlazená a zřejmě do Adamova zavítala pěšky z Prahy - při teplotě blížící se nule. Vůz
ZZS převezl ženu k celkovému vyšetření a hospitalizaci.
*Vystrašená matka přivolala strážníky na svého syna, který se dobýval do jejího bytu, přes
uzavřené dveře. V bytě sice měl trvalý pobyt, ale vzhledem k tomu, že své matce vyhrožoval
mimo jiné ublížením na zdraví, bála se ho pustit dovnitř. K této obavě nahrával i fakt, že se
léčil pro psychické onemocnění a zřejmě si neuvědomoval důsledky svého jednání. Po
příjezdu strážníků na místo se muž uklidnil a plně spolupracoval do doby, než byl převezen
vozidlem ZZS k odbornému vyšetření.
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