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Vybrané události ze září 2015 konkrétně:
Během noční služby si strážníky přivolala žena, která uvedla, že její přítel má neshody
s obsluhujícím personálem restaurace na ul. Nádražní, kdy obsluha údajně odmítla příteli
vrátit příslušnou hotovost při platbě útraty. Když se strážníci dostavili na místo a začali
projednávat uvedené oznámení, zjistili hned několik rozporů ve výpovědích zúčastněných a
navíc v restauraci začalo docházet k vzájemným strkanicím mezi hosty a nadávkám, při čemž
velkou roli hrál požitý alkohol. Jelikož uklidnění situace bylo velmi obtížné při provozu
restaurace, dohodli se strážníci s majitelem na uzavření provozovny z důvodu zajištění
bezpečnosti osob i majetku. Strážníci museli na místě vyčkat do doby, než se hosté odebrali
domů a situace se uklidnila.
Toulavá kočka trápila pracovníky firmy v Adamově na tolik, že si na pomoc museli
přivolat strážníky MP Adamov. Kočka se do areálu firmy dostala zřejmě náhodou a sama
nemohla firmu opustit. Zaměstnancům se podařilo kočku uzavřít v jídelně, čímž strážníkům
ulehčili odchyt. Nezraněná odchycená kočka byla poté vypuštěna zpět do volného prostoru.
Uvolněné víko od kanálu nahlásila strážníkům žena, která měla obavu, aby si někdo
nepřivodil újmu na zdraví. Strážníci samozřejmě oznámení prověřili, kanál zabezpečili,
označili a o závadě informovali odbor správy majetku města Adamova, který sjednal nápravu.
O pomoc strážníků požádala telefonicky mladá žena, která utekla z bytu před svým
přítelem, který ji měl slovně i fyzicky napadat. Strážníci ženu nalezli na ul. Komenského, kam
se dostavil, těsně před příjezdem strážníků, i její přítel. Strážníci oba zúčastněné požádali o
podání vysvětlení, při čemž dospěli k závěru, kdy byla na místo přivolána hlídka OO PČR
Blansko, která si mladíka převzala k vystřízlivění a provedení nezbytných úkonů. Při
rozhodování strážníků o dalším postupu hrál velkou roli fakt, že muž byl pod vlivem
alkoholu, v županu, bosý a ve svém stavu stihnul poškodit i dveře od výtahu v bytovém domě.
Součinnost strážníků si vyžádal operační stálé služby PČR v případě, kdy bylo nutné
prověřit muže, který vyhrožoval prostřednictvím SMS zprávy své přítelkyni, že spáchá
sebevraždu. Strážníci postupně pátrali na místech, kde by se muž měl zdržovat, dále byla
zpomalena železniční doprava, jelikož existovala domněnka, že muž by mohl skončit svůj
život pod koly vlaku. Strážníkům se podařilo dohledat os. vozidlo muže i kde bydlí. Na
žádném místě nebyl muž nalezen. Strážníci v této činnosti pokračovali až do brzkých ranních
hodin, kdy byla akce ze strany PČR ukončena s výsledkem, že šlo o výhružky, které nebyl
muž rozhodnut splnit a pouze svoji přítelkyni, takto nevhodným způsobem, trápil.
Neslušné chování podnapilé mládeže nahlásili strážníkům rozhořčení obyvatelé města,
kteří se již nedokázali na tento druh zábavy dívat. Mladíci kolem sebe rozhazovali vše, co jim
přišlo pod ruku. Zejména skleněné láhve. Výtečníci sice, na nátlak místních obyvatel, něco ze
svého nepořádku uklidili, ale po příjezdu strážníků museli úklid vylepšit a poté byli
,,odměněni“ uložením blokové pokuty, která je snad od budoucího podobného jednání odradí.
V měsíci září si dále strážníci posvítili na neukázněné řidiče, kteří překročili nejvyšší
povolenou rychlost v obci. Ve čtyřech případech poskytli první pomoc zraněné osobě, kdy
muselo dojít i k resuscitaci muže, kterému zřejmě selhaly základní životní funkce při cestě na
motocyklu. A prověřovali aktivaci nouzového tlačítka na pobočce České pošty, které se
ukázalo jako neúmyslné.
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