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Vybrané události z května a června 2019 konkrétně:

*Při zpětné kontrole činnosti strážníků za výše uvedené období to spíše vypadá, že strážníci
by mohli vykonávat činnost zdravotní záchranné služby, jelikož hned v několika případech
byli první na místě události, při které došlo ke zranění osoby, nebo měla osoba jiné zdravotní
komplikace. Teď tedy přímo k jednotlivým událostem:

-  Strážníci přijali  oznámení o zraněném cyklistovi, který se nacházel na tzv. lesní
cestě Svitavské. Když se strážníci dostavili na místo, spatřili muže, který seděl vedle svého
jízdního kola, a zřejmě ho postihla nějaká zdravotní indispozice. Strážníci prověřili, zda je již
na cestě ZZS a vyčkali  na místě do příjezdu sanitního vozidla,  kdy udržovali  komunikaci
s řekněme  otřeseným  mužem.  Po  příjezdu  vozidla  ZZS  byl  muž  převezen  k odbornému
vyšetření a jeho jízdní kolo převzali strážníci a uložili na služebně MP Adamov, kde si je
mohl muž později vyzvednout.

- Při hlídkové činnosti upozornili strážníka všímaví občané na staršího muže, který
seděl na nám. Práce a byl zraněn v oblasti hlavy. Muž, pohybující se pomocí holí, bohužel
upadnul tak nešťastně,  že se udeřil do hlavy a způsobil si tržnou ránu nad obočím i další
drobné oděrky na končetinách. Strážník muži poskytl první pomoc přiložením sterilního krytí,
prověřil  příjezd  vozidla  ZZS  a  vyčkal  na  místě,  než  mohl  být  muž  předán  do  péče
zdravotníkům.

- Ke zraněnému mladíkovi,  který byl  zjevně pod vlivem alkoholu,  byli  přivoláni
strážníci  na  ul.  Osvobození.  Když  se  strážníci  dostavili  na  místo,  zjistili,  že  muž  ztratil
rovnováhu a upadnul na komunikaci, při čemž si způsobil ,,bouli,, na hlavě. Strážníci muži
přiložili fixační krční límec a vyčkali do příjezdu ZZS. Poté byl muž předán do péče posádky
ZZS. 

- Strážníci také asistovali u dvou dopravních nehod. První nehoda se odehrála v tzv.
Josefovském  údolí,  kdy  řidič  vozidla  vyjel  mimo  komunikaci  a  narazil  do  stromu.
Hrůzostrašně vyhlížející dopravní nehoda nakonec nezpůsobila muži žádné viditelné zranění,
ale  i  tak byl na místo přivolán vůz ZZS. Strážníci  muži  poskytli  ,,útočiště,,  ve služebním
vozidle a do příjezdu vozidla ZZS, JSDH Adamov i HZS Blansko usměrňovali  provoz na
komunikaci.  Druhou nehodou byl střet  motocyklu s os.  vozidlem v prostoru podjezdu pod
železniční tratí ve směru na sídliště Ptačina. Tato nehoda se naštěstí obešla bez zranění osob.
Účastníci se na místě dohodli a vyplnili záznam o dopravní nehodě.

*Mimo tyto případy řešili strážníci krádež v OD Albert, kde pachatel z obchodu utekl a dostal
se do konfliktu s jiným mužem, který mu chtěl v útěku zabránit. Byli nápomocni muži, který
se v nočních hodinách potřeboval dopravit do Blanska a sám by to jistě nezvládnul. Řešili
ublížení na zdraví, které se mělo odehrát mezi hosty pohostinství na Smetanově náměstí, a
dále byli přítomni u několika případů, kdy se partneři nepohodli a nechtěli si navzájem vrátit
své věci apod. (Tyto situace se většinou, za přítomnosti strážníků, podaří uklidnit a partneři se
nakonec dohodnou na kompromisu tak, aby nemuselo dojít na občanskoprávní řešení dané
situace).
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