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Vybrané události z května a června 2020 konkrétně:

*V řekněme nestandardní situaci se ocitla dětská lékařka, která měla v uzamčeném prostoru
své ordinace neznámého muže. Strážník společně s lékařkou ,,nedobrovolného vězně“ pustili
ven  a  zjistili,  že  si  odskočil  na  záchod  v době,  kdy  se  ordinace  uzamykala  a  tak  došlo
k jeho ,,uvěznění“. O jeho ,,amnestii“ tedy bylo rozhodnuto v krátkém čase a muž tak mohl
pokračovat ve svém dalším svobodném životě   
  
*Na strážníky se telefonicky obrátil muž, který k nim měl z minulosti důvěru. Požádal je o
radu a pomoc s tím, že jeho známá byla ve vlaku ČD ,,obtěžována“ chováním neznámého
muže, který si měl v její přítomnosti sahat do kalhot na přirození a poté vystoupil v Adamově.
Strážníci tedy dle doložených fotografií muže ztotožnili, zjistili skutečný stav věci a vše ihned
oznámili PČR.

*Zatím neznámý vandal poškodil jednoho červnového rána několik lamp veřejného osvětlení
tím, že otevřel pojistkové skříně a vyndal pojistky, které rozházel kolem. Dále se vyřádil i na
několika nádobách na odpad,  které  buď převrátil,  nebo odstrčil  ze  svého úložiště.  Docílil
akorát toho, že byla velká část sídliště Ptačina bez osvětlení a zaměstnanci města museli tuto
spoušť uklízet. Příště by tento šikula mohl věnovat energii něčemu tvůrčímu a nepoškozovat
veřejně prospěšná zařízení.  

*Zraněného a zřejmě opilého muže nahlásil strážníkům všímavý občan Adamova, který viděl,
jak muž vystoupil z vozidla TAXI a poté upadl hlavou na chodník. Oznamovatel měl obavu o
jeho zdraví. Strážníci se ihned vydali na místo události, kde spatřili hosty nedaleké restaurace,
kteří již zraněnému muži přispěchali na pomoc a snažili se ho odvézt z komunikace. Strážníci
muži přivolali ZZS a vyčkali do příjezdu sanitního vozu. Muž byl převezen k ošetření. 

*Ve večerních hodinách si strážníci při hlídkové činnosti všimli skupinky zjevně podnapilých
osob, z nichž jeden muž neměl na sobě vrchní část oděvu, pokřikoval a choval se řekněme
neslušně ( vzbuzoval veřejné pohoršení). Strážníci přistoupili blíže, kdy se pokusili věc na
místě uklidnit, avšak vzhledem k podnapilosti zejména ,,hlavního aktéra“ to nebylo možné a
k vyřešení situace musely být použity donucovací prostředky (hmaty, chvaty, pouta) a muž
byl  převezen k vystřízlivění  na protialkoholní  záchytnou stanici.  Dále  se  jmenovaný bude
zodpovídat ze svého chování správnímu orgánu, kam strážníci odeslali oznámení o podezření
ze spáchání hned několika přestupků. 

*Svatební obřad a následná oslava bývá jednou z nejdojemnějších chvil našich životů a rádi
na ni vzpomínáme.  Někdy se však konzumace alkoholu a bujaré veselí  protkané určitými
problémy  v logistice,  mohou  stát  podkladem  pro  zbytečné  fyzické  napadení.  K jednomu
takovému  napadení  vyjížděli  strážníci  na  tzv.  Švýcárnu,  kde  jeden  ze svatebčanů  měl
napadnout provozovatele uvedeného zařízení. Mělo dojít i na rány pěstí. Strážníci na místě
věc zadokumentovali, v dalších dnech provedli potřebné zápisy o podání vysvětlení a celou
věc postoupili k projednání příslušnému správnímu orgánu. 



*Za uvedené období strážníci dále řešili:
- nález a likvidaci použitých injekčních stříkaček
- oznámili  možné  podezření  na  tzv.  podvodné  jednání,  kdy  pachatel  využil  důvěřivosti

seniora, ze kterého vylákal finanční částku na zlepšení sociální pomoci v Adamově
- projednali hned několik případů krádeže v OD Albert
- řešili muže pod vlivem alkoholu, který místo do svého bytu chtěl jít spát omylem na poštu
- asistovali u zraněného cyklisty
- ve dvou případech prověřovali poškození skleněné výplně a dveří bytového domu
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