
ČERVENEC 2022 
 
V měsíci červenci jsme řešili celkem 237 přijatých nebo zjištěných událostí. 
 
Nezabezpečené vozidlo 
Dne 3. 7. 2022 krátce před 17.00 hodinou zjistila hlídka při pochůzkové činnosti, že jedno z vozidel 
zaparkovaných u vlakového nádraží má stažené okénko u řidiče. Strážníkům se podařilo vyrozumět 
majitele vozidla, který vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti musel zajistit zabezpečení vozidla 
pomocí rodinných příslušníků. 
 
Den ztracených 
Tak by se dalo nazvat pondělí 18. 7. 2022, kdy jsme nejprve krátce před 13.00 hodinou převzali od 
všímavé kolemjdoucí v centru zmateného chlapce předškolního věku a po krátkém pátrání jsme ho 
mohli předat jeho mamince. 
Ve druhém případě jsme byli informováni zdravotní sestrou v tu chvíli již mimo službu, která si všimla, 
že se v centru města pohybuje jistý pes bez majitelky - starší paní, o níž věděla, že je hospitalizovaná 
v nemocnici. Oba od vidění znala a věděla, že patří k sobě. Nám se podařilo zajistit předání mazlíčka do 
péče rodinných příslušníků do doby, než se jeho majitelka uzdraví. 
A jak se říká „do třetice všeho dobrého“ krátce po 17.00 hodině jsme převzali od dětí andulku 
nalezenou v Cakli na cyklostezce. V těchto případech to nebývá zvykem, ale podařilo se ji vrátit svému 
majiteli, kterému v březnu tohoto roku uletěla. Identifikoval ji podle označení na kroužku na noze. 
 
Obtěžující hmyz 
Dne 22. 7. 2022 před polednem jsme byli požádáni o pomoc ženě, které se u domu usadily vosy a 
obtěžovaly je. Jelikož se sama stará o invalidního manžela, měla obavu, aby je nenapadly. Přestože 
věděla, že se nejedná o život ohrožující stav, nedokázala svými silami tuto situaci vyřešit. Strážníkům 
se podařilo pomocí spreje vosy zneškodnit. 
 
Otevření bytu 
Dne 29. 7. 2022 dopoledne jsme byli přivoláni do domu s pečovatelskou službou, kde si jedna z klientek 
zabouchla dveře. Bohužel jí zůstal zevnitř v zámku klíč a dveře tedy nebylo možné otevřít náhradním. 
Jelikož byla ta možnost, tak zasahující strážník vylezl na střechu, odkud se poté nezabezpečeným 
oknem dostal do bytu a mohl tak vstupní dveře otevřít.  
 
 
 
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


