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ADAMOV
Vybrané události z března 2014 konkrétně:
*Hlučící mládež převracející kontejnery na odpad spatřila recepční hotelu Pod Horkou, která
neváhala kontaktovat strážníky. Tito se na místo dostavili a výtržníky dohledali o pár ulic
dále. Ze začátku se snažili zapírat, ale vzhledem k jasným důkazům jim to nepomohlo.
Všechny kontejnery museli vrátit na svá místa a vysypané odpadky uklidit. Jelikož došlo i
k poškození zaparkovaných vozidel, musejí dále počítat s pokutou a náhradou škody, která
jim bude uložena při projednání u správního orgánu pro projednávání přestupků MěÚ
Adamov.
*Strážníkům bylo oznámeno, že na ulici Mírová se na kraji komunikace nachází muž a volá o
pomoc. Strážníci se ihned vydali oznámení prověřit a nalezli ležícího podchlazeného muže,
který si stěžoval, že necítí dolní část těla. Strážníci informovali ZZS, poskytli první pomoc a
vyčkali do příjezdu sanitního vozu, který muže převezl k odbornému vyšetření. Jelikož bylo
možné, že si své zranění nezpůsobil sám, dostavila se na místo i hlídka OO PČR Blansko.
*Výkon služby strážníků přerušilo oznámení o muži stojícím v okně šestého patra panelového
domu na ul. P. Jilemnického. Zřejmě chtěl vyskočit ven. Strážníci proto neváhali a po
příjezdu na místo začali s mužem komunikovat. Byli úspěšní, muž dal na jejich slova a vrátil
se zpět do bezpečí pokoje. Poté muže předali přijíždějící ZZS, která zajistila jeho ošetření a
následnou hospitalizaci.
*Zraněný muž ležící u prodejny potravin na Smetanově náměstí. Tak znělo další oznámení,
které strážníci přijali na služební telefon. Na místě byl poté spatřen muž, který zjevně pod
vlivem alkoholu nezvládnul chůzi po schodech, zavrávoral a při vší smůle narazil hlavou do
kovové konstrukce poutače, který mu způsobil tržnou ránu na hlavě. Strážník zkontroloval
zdravotní stav muže, poskytl první pomoc v součinnosti s vedoucí potravin a na místo přivolal
ZZS, která muže převezla k ošetření.
*Velkou dávku odhodlání a odvahy musel prokázat zasahující strážník, kterému byl nahlášen
zraněný pes ležící v kolejišti směrem na Blansko. Strážník tak musel dávat pozor nejen na to,
aby ho zraněný pes nepokousal, ale zejména, aby on sám nebyl sražený projíždějícím vlakem.
Nebezpečná situace však dobře dopadla, strážník psa z kolejiště vytáhnul a převezl k ošetření
na Fakultu veterinárního lékařství v Brně. Pejsek měl bohužel pohmožděnou nohu. Druhý den
si ošetřeného psa vyzvedli strážníci a převezli ho do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata
v Blansku. Dovolím si tvrdit, že pejska někdo vyhodil a nemá v plánu se o něj přihlásit. Snad
se mu podaří najít nový domov.
*Jako již každoročně uspořádala MP Adamov exkurzi pro Základní školu speciální Blansko.
Strážníci přivítali celkem 9 žáků s potřebným doprovodem, kteří do Adamova přijeli vlakem.
Cílem exkurze bylo přiblížit žákům činnost strážníků a seznámit je s výzbrojí, výstrojí i
služebním vozidlem. Myslím, že jsme si všichni dopoledne naplněné praktickými ukázkami
užili a těšíme se na další setkání, která těmto dětem zpříjemňují jejich těžké životní osudy.
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