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Vybrané události z dubna 2015 konkrétně: 

 

*Lidské cítění a ochotu pomáhat projevil občan Adamova, který strážníkům oznámil poněkud 

zmatenou starší paní, která se nacházela v bytovém domě na ul. Družstevní. I přes veškerou 

snahu se mu nepodařilo zjistit, kde bydlí, a proto neváhal kontaktovat strážníky MP Adamov. 

Strážníkům se podařilo, prostřednictvím vedoucí odboru sociálních a správních věcí MěÚ 

Adamov, zjistit její bydliště. Zbloudilá paní byla převezena domů, kde ji již hledala její dcera.      

 

*Nemile překvapen byl muž, kterému někdo odcizil mobilní telefon ve chvíli, kdy řešil spor 

s jedním z obyvatel města. Strážníci byli ihned přivolaní na místo, kde provedli nezbytné 

úkony a podařilo se jim zjistit osobu, která mobilní telefon odcizila. Netrvalo tedy dlouho a 

mobilní telefon byl vrácen svému majiteli. Muži, který mobilní telefon odcizil, byla uložena 

bloková pokuta. Snad si příště rozmyslí brát to, co mu nepatří.  

 

*Protože MP Adamov vykonává takřka nepřetržitou službu a na místě oznámení může být do 

několika minut, je často povolána k případům, kdy je ohrožen lidský život a na místě se ještě 

nenachází ZZS. Stejně tomu bylo i v měsíci dubnu. V prvním případě poskytovali strážníci, 

společně s JSDH Adamov, první pomoc ženě na ul. Komenského, u které bylo podezření na 

zástavu srdce. To se na místě nepotvrdilo, tedy nebylo zapotřebí použití AED (tzv. 

automatického defibrilátoru). Strážníci, spolu s JSDH Adamov, vyčkali na místě do příjezdu 

ZZS a byli nápomocni při transportu osoby. Druhým případem byla žena, u které se začaly 

projevovat křečové stavy v restauraci ,,U Baťáka,, a hosté restaurace sdělili, že ZZS odmítla 

příjezd. Na místě bylo zjištěno, že ZZS již je na zákrok vyslána a strážníci vyčkali do jejího 

příjezdu, kdy byla žena převezena k ošetření.     

 

*Nevhodnou zábavu si vybrala skupinka mladíků při večerní cestě do restaurace na ul. 

Neumannova. Posilněni alkoholem pokoušeli svoji sílu a převrátili nádobu na sklo tzv. zvon, 

ze kterého se samozřejmě vysypal skleněný obsah na veřejné prostranství. Při svém počínání 

je však spatřil občan Adamova, který neváhal kontaktovat strážníky. Ti si pro mladíky přišli 

rovnou do místní restaurace, kde je vyrušili od zábavy a doporučili jim, aby po sobě uklidili. 

Mladíci svého konání litovali a vysypaný obsah nádoby, za dohledu strážníků, uklidili. Snad 

si z toho odnesou ponaučení do budoucna.    

 

*Že práce strážníků je někdy i úsměvná dokazuje fakt, že se na strážníky obrátila, 

prostřednictvím vedoucí odboru sociálních a správních věcí MěÚ Adamov, žena, která měla 

na jedné ruce nasazená pouta. Univerzální služební klíč k nim nepasoval a nezbylo tedy nic 

jiného, než povolat JSDH Adamov, která ženu ze sevření vyprostila. Jak k poutům přišla, si 

strážníci mohou jen domýšlet. V minulosti již strážníci sundávali pouta i muži, který žádal o 

pomoc při totožném problému. Ani v jednom případě se nejednalo o osoby, které by utekly 

z nějakého zařízení a pouta na rukou si zasloužily. Žádáme proto zdvořile občany, aby si ve 

svých volných chvílích (pro zpestření volných večerů) nasazovaly na ruce pouze ty pouta, od 

kterých vlastní klíč.  

 

*A ještě jedna úsměvná tečka na závěr. K odchyceným psům, kočkám, hadům, liškám, 

poštolkám a beranům přibyl nyní i kohout, který se pohyboval po městě a svým trusem 

znečišťoval okolí MěÚ Adamov. Strážníci jsou naštěstí na tyto situace vycvičeni a odchyt 

kohouta, který byl v dalších dnech předán majiteli, jim nečinil problém.   
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