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ADAMOV
Vybrané události z května 2018 konkrétně:
*Strážníci byli upozorněni všímavým občanem města, že před OD Albert se nachází vozidlo,
ve kterém jsou uvnitř ponecháni pejsci i přes to, že venkovní teplota již šplhá k vysokým
letním hodnotám. Strážník se dostavil na místo, kde zjistil, že uvnitř vozidla jsou skutečně
uzavření dva psi. Vozidlo mělo otevřené okénka a psi zatím nejevili známky přehřátí. U
vozidla se již nacházel i jeho majitel, kterému strážník vysvětlit, že je nebezpečné v těchto
teplotách ponechávat psi ve vozidle i na krátkou dobu.
V souvislosti s tímto apelujeme na ostatní, aby v žádném případě neponechávali zvířata
a DĚTI uvnitř vozidel za žádných okolností ani na krátkou dobu, jelikož může dojít
k vážným následkům spojeným s přehřátím!!!
*Neodkladný úkon musel provést strážník MP Adamov, kterému bylo oznámeno, že
z jednoho z bytů na ul. P. Jilemnického uniká voda. Majitelka byla na dovolené a strážníkovi
se nepodařilo zajistit žádnou osobu, která by měla klíče a mohla zastavit hlavní uzávěr vody.
Na místo proto přivolal HZS k otevření bytu. Pracovníci firmy ADAVAK poté provedli
uzavření přívodu vody. Strážník byt zapečetil a zajistil, aby byl předán majitelce k užívání
ihned po jejím návratu z dovolené.
*Na strážníky se obrátil muž, kterému se na parkovišti přihodila nenadálá situace, kdy autu,
zaparkovaném za ním, zřejmě selhaly brzdy a opřelo se o jeho vozidlo. Strážníkům se
nepodařilo dohledat majitele vozidla. Přistoupili tedy k tomu, že vozidlo zajistili proti posunu,
aby mohl oznamovatel z místa odjet, a dále se snažili dohledat majitele, což se za několik
hodin podařilo a vozidlo putovalo zřejmě do servisu, aby se již podobná situace neopakovala.
* V měsíci květnu se strážníci museli hned v několika případech věnovat osobám, které byly
pod vlivem alkoholu, a buď si přivodily zranění, nebo nebyly schopné dojít domů. Strážníci
museli poskytovat první pomoc dvěma mužům a jedné ženě, kteří pod vlivem alkoholu upadli
a způsobili si zranění. Všem třem byla přivolána ZZS. Dále strážníci museli tři osoby, které
nezvládly dojít domů, předat jejich rodinným příslušníkům. Jednalo se o jednoho muže, který
se nacházel v Josefově na silnici – předán synovi. Dále to byla žena na ul. P. Jilemnického,
pro kterou si musela přijít matka a jako poslední se strážníci museli věnovat muži, který
v restauraci nekontroloval své chování a choval se hrubě – i tento byl předán přítelkyni.
*Posledním případem přivolání ZZS byl muž, který nebyl zraněný avšak jeho psychický stav
nasvědčoval tomu, že potřebuje odbornou lékařskou pomoc. Muž nebyl orientován v čase a
prostoru a dle strážníků trpěl představami, které neměly reálný základ. Muž byl proto
vozidlem ZZS převezen na odborné lékařské vyšetření a hospitalizaci.
Závěrem přejeme hlavně dětem krásné prázdniny a rodičům pevné nervy při plánování
jejich volného času…
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