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O AUTOROVI
PhDr. Mgr. Jiří Stuna
Narodil se v květnu roku 1976 v Pardubicích. V tomto městě
strávil většinu svého dětství. V roce 1987 se na vice jak rok
přestěhoval s rodiči do Špindlerova Mlýna, kde jeho rodiče
spravovali podnikovou chatu Olympia. Po základní škole se
vyučil v Karose Vysoké Mýto oboru autoklempíř. Po vyučení až
do vojny pracoval jako mechanik a později řidič u Správy a údržby silnic Chrudim.
„Vojančil“ v Čáslavi co by starší letecký mechanik na Mig 21 a později
v Pardubicích jako zdravotnický instruktor. Po vojně nastoupil k Podnikové policii
Synthesia a.s. (Expolsia.s.p.) v Pardubicích, jako člen zásahové jednotky.
V roce 1999 se stal strážníkem Městské policie Chrudim a později manažerem
prevence kriminality města Chrudim. Dálkově vystudoval obor bezpečnostně
právní činnost v Trivis - střední škole veřejnoprávní a vyšší odborné škole
prevence kriminality a krizového řízení Praha. V roce 2001 se stal strážníkem
a později velitelem městské policie Skuteč.
V roce 2008 se dal na studia, nejprve vystudoval fakultu managementu obor
řízení územně samosprávných celků, kde získal titul magistra. Následně
absolvoval rigorózní řízení na fakultě sociální práce a získal titul doktora filosofie
v oboru sociální
práce. Zároveň se
studiem
absolvoval
dlouhodobý
psychoterapeutický výcvik dle Carla Rogerse. Své akademické práce zasvětil
výzkumu syndromu vyhoření a posttraumatické stresové poruše u policistů.
Od roku 2014 provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi v Chrudimi.
V témže roce začal učit na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů
ve Skutči nejprve sebeobranu a později předmět Bezpečnostní a střelecká
příprava.
V roce 2016 se s manželkou a dvěma syny přestěhovali z Chrudimi do Skutče,
kde zrekonstruovali starší rodinný dům. Ve stejném roce byl zapsán na seznam
bezpečnostních expertů Ministerstva vnitra ČR pro oblast - bezpečnost měst
a obcí a psychologie.
Ve Skutči sloužím občanům již šestnáct let a za tuto dobu mi toto město
i jeho občané přirostli k srdci.

Navštivte mé stránky www.rogerian.cz , www.bezpecnostniexpert.cz
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ÚVOD
Vážení občané,
rozhodl jsem se napsat tento almanach, abych přiblížil práci strážníků městské
policie občanům. Občan by mě dle mého názoru vědět, jak je nakládáno s jeho
prostředky a jak efektivně jejich městská policie pracuje. Kniha by měla vyvrátit
některé pověry a předsudky vůči strážníkům. Nejsou zde popsány všechny
zákroky strážníků za období roků 2008-2010, ale zároveň jsem se nesnažil
vybírat jen ty nejzajímavější, aby byla zachována autentičnost naší práce. Kniha
je doplněna dobovými fotkami z archivu autora a Městského muzea ve Skutči.
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1.

Z hitorie Městské policie Skuteč
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Přilby, šavle a obušek skutečských strážníků z dob první
republiky

Foto: Městské muzeum Skuteč
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Dobové dopisy a úřední záznamy

Foto: Městské muzeum Skuteč
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Foto: Městské muzeum Skuteč
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Foto: Městské muzeum Skuteč
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Foto: Městské muzeum Skuteč
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Foto: Městské muzeum Skuteč
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Vozový park MP Skuteč jak šel čas:

Jedno z prvních vozidel skutečských strážníků Ford Mondeo kombi 1.8 16V

Vozidlo Jeep Cherokee 4.0 ccm 4x4
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VW Transportér 2.5 i

Jawa 350, typ 639 a 641
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Lada Niva speciál 1.7.i 4x4

Dacia Logan MCV 1.6 ccm
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Dacia Duster 1.6 16V 4x4

Malý vtip, kůň byl strážníkovi pouze zapůjčen.
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2. ________________
Rok 2008
18

Otevření bytu horolezeckou metodou
Dne 28.8.2008 se na strážníky obrátil místní občan se žádostí o pomoc při
otevření bytu. Dveře panelákového bytu byly vybaveny bezpečnostním zámkem
a kováním. V okolí se nenašel zámečník, který by si se zámkem poradil. Při volání
specialisty z Pardubic a poškození zámku by se škody vyšplhaly do několika tisíc
korun. Klíč byl v zámku zalomen. Strážník za pomocí lana jištěného ze střechy
přelezl ve 4. patře na balkón, ze kterého vnikl do bytu a náhradním klíčem
zlomený klíč vystrčil a dveře odemkl. Zbytek dokonala pinzeta. Celá akce netrvala
déle než 20 min.

Opilý řidič
Na řidiče, který pravidelně jezdí do hospody autem a po konzumaci alkoholu
pokračuje vozidlem k domovu upozornil dne 28.8.2008 strážníky občan Skutče.
Strážníci provedli v ul. Sládkova v 19:55 hod. kontrolu vozidla Fiat Tempra, jehož
řidič "nadýchal" 0,90 promile alkoholu v krvi. Pro podezření ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky předali strážníci řidiče kolegům
z OO PČR Chrast.

Slanovací výcvik
Slanovací soupravu zakoupili skutečští strážníci v minulém týdnu. Strážník
Valda již příslušným oprávněním disponuje, je totiž příslušníkem jednotky
pro řešení krizových situací při MP Pardubice. Jeho další specializací je např.
potápěč, motorová pila, pořádková jednotka, záchranář, apod. Nově slanovací
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zkušenosti získá i vrchní strážník MP Skuteč Jiří Stuna, který je i zdravotnickým
instruktorem. V případech, že by někdo spadl např. do studny, do lomu nebo by
bylo zapotřebí vniknout do bytu oknem, poskytnout první pomoc, zajistit
zraněného a vyčkat na profesionály z HZS Pardubického kraje. Jedná se
o takovou jednotku prvotního zásahu, kdy jde o život zachraňující minuty.

20

Alkohol za volantem
Ze soboty 13.9. na neděli 14.9.2008 při společné akci MP s policisty OO PČR
Skuteč prováděli strážníci a policisté kontrolu řidičů zaměřenou na řízení
vozidla pod vlivem alkoholu a kontrolu odcizených vozidel. Akce proběhla v obci
Předhradí v blízkosti diskotéky. Ve 23:10 hod. bylo zastaveno dodávkové vozidlo
VW Transportér, z jehož 32 letého řidiče byl cítit alkohol. Řidič opakovaně nebyl
schopen do přístroje Drager nadýchat. Nakonec nafoukl "balónek" jehož trubička
se zeleně zabarvila až za střední rysku. Řidič odmítl vyšetření krve a tak mu
policisté odebrali řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Případ bude dále řešen
Odborem dopravy Mě Ú Chrudim.

Drogové testy řidičů

V našem regionu dosti přibylo uživatelů drog, kteří následně sedají
za volant. Rozhodli jsme se, že část "výtěžku" z blokových pokut investujeme
do prevence, resp. do zakoupení drogových testů, které ze slin řidiče odhalí
přítomnost omamné či psychotropní látky. Jelikož jsou testy na jedno použití
drahé, jeden stojí cca na 360Kč nebudou používány namátkově, ale systémově.
Strážníci u školení, kde jím odborníci vysvětlí jak rozpoznat vnější znaky
intoxikace, včetně změn chování a reakcí, následně bude provedena dechová
zkouška na alkohol a v případě negativního (v některých případech i pozitivního )
výsledku bude teprve použit drogový test. Řidiči s pozitivním výsledkem budou
předáváni kolegům z OO PČR Skuteč pro podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
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Požár budov - lom Leštinka
Dne 23.9.2008 od 9:20 hod. MP zajišťovala logistickou podporu pro JPO II
Skuteč při požáru budov u potápěčského lomu v k.ú. Leštinka. Na místě
zasahovalo
několik
hasičských
jednotek
sborů
dobrovolných
hasičů
i profesionálové z Hlinska. Hasiči z budovy vynášeli a ochlazovali tlakové nádoby.
K roztržení (výbuchu) 2kg propan-butanové láhve došlo naštěstí ještě před
příjezdem hasičů. Příčiny požáru se vyšetřují.
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Klukoviny
Dne 25.9.2008 v 17:00 hod. strážníci obdrželi oznámení od občanek místní
části Bílý Kopeček, že jím skupinka romských chlapců nějakým předmětem
poškrábala plastové dveře a okenní parapet, na kliku dveří ještě stihli umístit
kondom. Nejednalo se o první řádění zmiňovaných chlapců. Díky místní znalosti
a popisu mladých pachatelů jela hlídka MP takřka najisto. Nezletilci se
v přítomnosti rodičů k činu doznali, poškozeným se omluví a o jejich počínání
bude vyrozuměn Odbor péče o rodinu a dítě Mě Ú Chrudim. Případ tak byl
objasněn a uzavřen do 20 min. od oznámení k radosti oznamovatelek.

Setkání s ministrem vnitra
Dne 29.9.2008 se vrchní strážník MP Skuteč Jiří Stuna při slavnostním
předávání výstroje sborům dobrovolných hasičů osobně setkal s ministrem vnitra
Ivanem Langerem. Štěpánovský sbor tak obdržel výstroj v hodnotě 45 000 Kč.
Stuna společně se starostou Pavlem Novotným s ministrem prohodili pár slov
týkajících se měření rychlosti vozidel městskou policií.
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Obtěžovali 10 letou dívku.
Na naléhavé volání bezprostředně reagovali skutečští strážníci dne
21.10.2008 ve 13:00 hod. Skupinka třech chlapců ve věku 12-13 let v Jiráskově
ulici ve Skutči obtěžovala desetiletou dívku vracející se ze školní jídelny. Jeden
z chlapců chytil dívku v pase, přimáčkl ji ke zdi a s rozepnutými kalhotami
předstíral kopulační pohyby, přičemž dívku slovně vyzýval k sexu. Vyděšená
dívka utekla k babičce, která následně vyrozuměla strážníky. Hlídka MP byla
na místě do dvou minut. Dívku i s babičkou naložili do služebního vozidla
a za dalších 5min. již byli mladíci dopadeni. Darebáci byli v přítomnosti pedagoga
vyslechnuti. Z důvodu trestní neodpovědnosti (nedosažení věku 15 let) bude
případ oznámen Odboru péče o rodinu a dítě Mě Ú Chrudim.

Dětský gang ?
23. 10. 2008
Velmi vážnou situací se nyní zabývají skutečští strážníci. Obracejí se na ně
nejenom rodiče, ale i ředitelé základních škol. Takřka každý den obdrží oznámení
na skupinku chlapců napadajících ostatní děti. Některé se bojí chodit do školy
a na obědy. Musejí je vozit rodiče. Fyzická napadání (někdy i s drobným
zraněním), vyžadování finanční hotovosti, sexuální obtěžování dívek. Zaznamenali
jsme i vyhrožování s nožem apod. Strážníci se nyní v rámci svých personálních
možností snaží v době oběda hlídkovat v ul. Jiráskova a Osady Ležáků,
k napadání však dochází i např. u Discontu a na jiných místech Skutče. Situace
začíná být natolik vážná, že si strážníci upravili pracovní dobu. Jména agresorů
jsou nám známa. Jsou si však vědomi své trestní neodpovědnosti. Někteří
se nebojí ani OPD (Oddělení péče o rodinu a dítě), dokonce počítají s tím,
že skončí v diagnostickém ústavu. Učitelé si s problémovými jedinci rovněž
nevědí rady. Tam, kde selhává rodina a základní výchovné principy, je škola
a policie takřka bezradná. Nezbývá nám nic jiného než případy oznamovat
příslušnému orgánu a hlídkovat v rizikových oblastech.
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Zpronevěra mobilního telefonu
5. 11. 2008
Zpronevěrou mobilního telefonu NOKIA v hodnotě 4000 Kč se v těchto
dnech zabývají skutečští strážníci. Poškozený v dobré víře půjčil svůj mobilní
telefon svému známému. Ten však zcela nový telefon zastavil v chrudimském
bazaru. Zde byl i následně prodán. Spis s potřebnými listinnými důkazy strážníci
předají Komisi k řešení přestupků při MěÚ Skuteč.

Krádež čokolád
Krádeží dvou 300g čokolád Milka se zabývali Skutečští strážníci
dne 24.11.2008 ve 14:35 hod. Čokolády v hodnotě 100 Kč si desetiletá dívka
zastrčila za bundu a podlezla pod vstupním terminálem s úmyslem bez zaplacení
utéci. U dveří discontu však byla dostižena prodavačkami. Ty dívku předaly
strážníkům. Strážníci dívku převezli do místa zaměstnání matky, která si malou
zlodějku převzala. Z důvodu trestní neodpovědností bude případ předán k dalšímu
opatření Oddělení péče o rodinu a dítě Mě Ú Chrudim.

Vypátrané horské kolo
Kradené dívčí horské kolo vypátral skutečský strážník dne 26.11.2008
ve 13:30 hod. Při obchůzkové činnosti v Družstevní ulici ve Skutči si
strážník všiml neuzamčeného horského kola. Následnou lustrací zjistil, že po kole
pátrá Obvodní oddělení Policie ČR Hlinsko, v jehož rajónu bylo ukradeno. Strážník
na místo přivolal kolegy z OO PČR Skuteč kteří kolo zajistili. Po ukončení šetření
bude předáno šťastné majitelce.

25

26

27

28

Únik plynu
Úniku plynu a možnému výbuchu v panelovém domě v ul. Sládkova
zabránili skutečští strážníci dne 29.1.2008 v 15:00 hod. Jeden ze strážníků, který
v domě bydlí upozornil své službukonající kolegy na zápach plynu v domě.
Jednomu z nájemníků se dokonce udělalo špatně. Do příjezdu strážníků jejich
kolega lokalizoval ohnisko úniku. Ti blesku rychle sehnali majitele bytu na jeho
chalupě a přivezli ho domů. Jeho byt byl velmi kontaminován propan-butanem
z unikající 2kg tlakové nádoby vařiče. Ve všech bytech 4. patrového domu byl cítit
plyn. Hrozil výbuch. Strážníci okamžitě odpojili vchod domu od elektrické energie,
vynesli tlakovou nádobu před dům a provedli intenzivní větrání ve všech bytech
a na chodbě. Na místo přivolali Hasiče. Hasiči zkontrolovali zbytek domu
a zejména sklepní prostory detektorem plynu.

Poctiví nálezci
O tom, že ve Skutči stále ještě žijí poctiví lidé se dne 30.12.2008
v 11:15 hod. přesvědčili skutečští strážníci, když jim 29 letý muž přinesl
peněženku včetně dokladů a finanční hotovosti. O dvacet minut později si již
peněženku s více než 800Kč převzal šťastný majitel.
Dne 19.12.2008 předala občanka strážníkům
na lavičce na Palackého nám. Po majiteli MP pátrá.

notebook, který nalezla

Zraněný muž
Na muže silně krvácejícího z hlavy strážníky telefonicky upozornil občan
Skutče dne 19.12.2008 ve 14:50 hod. Muž se nacházel na Palackého nám.
Před lékárnou. Strážník poskytl zraněnému první pomoc a přivolal na místo
záchrannou službu. Vzhledem k tomu, že zraněný byl hluchoněmý, zjistil strážník
jeho totožnost v součinnosti s OO PČR Skuteč. Následně byl sanitou převezen
na chirurgický příjem chrudimské nemocnice.

Útok lahví
Dne 11.1.2009 ve 22:50 hod. mladý muž vhodil z neznámého důvodu lahev
od rumu do okna v prvním patře bytového domu v ul. Heydukova. Lahev prolétla
dvěma okenními výplněmi až do bytu. V bytě bydlí mladá rodina s vážně
nemocným dítětem. Útočník tak způsobil majiteli bytu škodu v hodnotě 2000 Kč.
Muž použil k útěku z místa vozidlo Renault, jehož část registrační značky
si naštěstí zapamatovali svědci incidentu. V současné době je již totožnost
útočníka strážníkům známa. Případ je zatím šetřen jako přestupek proti majetku.
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3._________________
Rok 2009
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Zdrogovaný čtyřkolkář
Dne 22.1.2009 obdržela hlídka MP Skuteč oznámení na čtyřkolkáře
"řádícího" na louce pod Zbožnovem. Při příjezdu na místo byla dvoučlenná
posádka žluté čtyřkolky spatřena již v Malhošti. Strážníci se s terénním Jeepem
vydali po stopách čtyřkolky. Dostihnou, lehkou terénní čtyřkolku se jim však
dařilo obtížně. Ve 14:55 hod. se však štěstí obrátilo na stranu zákona. Žlutá
čtyřkolka odbočila z obchvatové komunikace do Zvěřinovy ulice, což se jí stalo
osudnou. Při zastavování hlídkou MP se ještě pokusili ujet, čemuž však strážníci
zabránili zablokováním služebním vozidlem. Následnou kontrolou bylo zjištěno,
že 26 letému řidiči byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Strážníci řidiče
předali kolegům z Obvodního oddělení PČR Skuteč pro podezření ze spáchání
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Jelikož se policistům zdálo
chování a reakce řidiče podezřelé a dechová zkouška na alkohol byla negativní,
rozhodli se použít test na drogy. Jelikož byl výsledek drogového testu pozitivní
na THC, amfetaminy a metamfetaminy není vyloučeno, že se obvinění z trestného
činu rozroste o další trestný čin.
Městská policie Skuteč získala několik drogových testů, které je připravena
efektivně využívat v boji proti řidičům - narkomanům!

Bezohledná řidička
Dne 5.2.2009 v 8:40 hod. se na strážníky telefonicky obrátil občan Skutče
se žádostí o pomoc. V Rybičkově ulici opakovaně popeláři nevyvezli popelnice
z důvodu nevhodného parkování vozidel a neprůjezdnosti. Strážník na místě
zjistil, že řidič zaparkoval Škodu Forman na chodníku v protisměru jízdy tak,
že mezi jeho vozidlem a vedlejším vozidlem zůstala mezera pouze dva metry.
Při šetření v nedalekém domě strážník potkal ženu, která uvedla, že vozidlo
zaparkovala ona. Žena nejenom, že za nevyvezené popelnice necítila žádnou
vinu, ale navíc odmítala se strážníkem spolupracovat a prokázat svoji totožnost.
Místo toho vyhrožovala stížností u starosty a tím, že strážníka „svlékne“
z uniformy. Strážník, aby nemusel při předvedení vůči ženě použít násilí, přivolal
na místo hlídku OO PČR Skuteč, která ženu ztotožnila. 42 letá žena se tak kromě
dopravního přestupku bude zodpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy
veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci.
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Dětská msta
Dne 5.2.2009 v 19:40 hod. doběhl na služebnu MP muž v županu
a pantoflích oznámit, že mu na Palackého nám. děti úmyslně vhodily nějaký
předmět do okna, které rozbily. Mělo se jednat o mstu za to, že je den před tím,
upozornil na to, aby nelámaly mladý stromek na náměstí.
Jelikož se nejednalo o první případ poškozování cizího majetku 14 letým
výrostkem, bude o jeho počínání kromě rodičů vyrozuměn Odbor péče o rodinu
a dítě Mě Ú Chrudim. Rodiče chlapce se již poškozeným omluvili a přislíbili
náhradu škody.

Vyřizování účtů
I na facky došlo při vyřizování účtu čtyř mladých lidí na Palackého nám.
Ve Skutči dne 5.2.2009 ve 20:30 hod. Devětadvacetiletý muž měl údajně
napadnout skupinku třech mladíků ve věku 17 až 19 let. Ti muže zpacifikovali
a drželi ho ve svém vozidle do příjezdu policie. Při potyčce měl údajný útočník
prokopnout přední okno u vozidla Citroen, ve kterém byl zadržován. Muž
chlapcům vyhrožoval, že jim podpálí auta, že toto již v minulosti učinil a „švestky“
na to nepřišly. Jednomu z chlapců uštědřil facku. Dalšímu násilí zabránili kolem
jedoucí strážníci. Mladí lidé se navzájem obviňovali z konzumace drog. Drogový
test však přítomnost psychotropních látek u řidiče neprokázal. Údajný útočník
však „nadýchal“ 1,72 promile alkoholu v krvi. K vystřízlivění byl Policisty OO PČR
Chrast za asistence strážníka převezen do Protialkoholní záchytné stanice
v Pardubicích.

Kradl v čekárně u lékaře
Hned dvakrát museli dne 25.2.2009 v ranních hodinách skutečští strážníci
ve Speciální základní škole ve Skutči zjišťovat skutečný stav věci u dětí
ze sociálně slabých rodin. V prvním případě se jednalo o podezřelý nález průkazu
cizince, který „náhodou“ zněl na jméno nálezcova strýce.
V druhém, závažnějším případě se na strážníky obrátil lékař se žádostí
o pomoc, neboť v čekárně jeho ordinace přistihl 13 letého romského chlapce
prohledávat bundy pacientů. Chlapec z čekárny však utekl. Strážníci kontrolovali
i ostatní čekárny lékařů. O 30 minut později chlapce, který se pokoušel
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„za školou“ krást, zadrželi u prodejny Discont. Mladý zloděj se vymlouval na to,
že potřeboval 5Kč na autobus, protože se mu již do školy nechtělo.
Dalším rozzlobeným lékařem je majitel chalupy v místní části Přibylov,
kde mu „nepřizpůsobiví“ postupně vybrali plný dřevník naštípaného dříví.
Všechny případy mají stejného jmenovatele a tím je trestně neodpovědný
pachatel. Po zjištění skutečného stavu věci případy oznamujeme oddělení péče
o rodinu a dítě. Mladí delikventi však nemají strach z ničeho.

Krádež objasněna do 24 hodin
Dne 3.3.2009 v 15:00 hod. telefonicky oznámil rozhořčený otec, že jeho
11 letému synovi někdo ve školní jídelně ukradl zánovní školní batoh, černotyrkysové barvy zn. Dakine v hodnotě 1500Kč, penál se Spidermanem
a další učební pomůcky v celkové hodnotě cca 2000Kč. Otec po dohodě
se strážníkem poskytl MP fotografii ukradeného batohu. Strážníci fotografii
se žádostí o pomoc při pátrání umístili na webové stránky MP Skuteč a žádosti
rozeslali ředitelům základních škol v okolí.
Dne 4.3.2009 v 10:40 hod. telefonicky oznámil pedagog Speciální základní
školy ve Skutči, že jejich dva žáci (sourozenci) přinesli do školy použité pastelky
s vyobrazením Spidermana a zánovní nůžky. Tyto učební pomůcky před tím
do školy nenosili. Strážníci v přítomnosti pedagoga od sourozenců zjistili, že jím
tyto pomůcky ráno dal jejich 13 letý bratr. „Známou firmu“ strážníci rovněž
vytěžili v přítomnosti třídního učitele. Chlapec se ke krádeži přiznal, uvedl,
že učebnice a sešity vyhodil do kontejneru v ulici Sládkova, pastelky, fixy a nůžky
rozdal mladším sourozencům, batoh a penál si ponechal pro vlastní potřebu.
Ve 14:35 hod. strážníci ukradený batoh včetně jeho obsahu vrátili
spokojenému majiteli.
Pachatel se trestu obávat nemusí, neboť z důvodu trestní neodpovědnosti
opět skončí oznámením na oddělení péče o rodinu a dítě Mě Ú Chrudim.

Klid na Zbožnově opět narušen
Po půl roce klidu v místní části Zbožnov se hromadí nové stížnosti
na rušení nočního klidu a volné pobíhání psů. Sotva se místní Romové zbavili
„rušivých elementů“ a v obci byl obnoven klid, nově nastěhovaní po 22 hodině
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„túrují“ vozidlo s děravým výfukem a po vsi opět běhají psi. Městská policie
Skuteč je nucena v obci opět zesílit dozor.

Když musíš, tak musíš!
Průchod bytového domu na Palackého nám. si dne 16.4. ve 14:00 hod.
42 letý muž posilněný alkoholem nejspíše spletl s veřejnými záchody. Pro jeho
počínání však nájemníci domu a následně strážníci neměli pochopení. Kromě
vytření celé chodby ho čekala bloková pokuta. Muž u sebe neměl doklady
ani peníze. Před převozem na záchytnou stanici ho zachránila manželka, která se
po telefonické domluvě dostavila na místo.
Upozorňujeme některé občany, že veřejné WC se nachází v přízemí budovy
Městského úřadu Skuteč a je zdarma. Bloková pokuta za znečištění veřejného
prostranství na místě činí až 1000 Kč, ve správním řízení až do 20 000 Kč.

Dětské hřiště na sídlišti okupují teenageři
Policie ani škola nenahradí úlohu rodičů
Nového dětského hřiště na sídlišti, v hodnotě více jak 7 mil. Korun,
si někteří lidé neváží. Hřiště je velmi využíváno nejenom skutečskými maminkami
s dětmi, ale i přespolními, dokonce až z Chrudimi si sem jezdí hrát.
Městská policie v poslední době velmi často řeší znečišťování, ale
i poškozování dětského hřiště. Přesto, že jsme na pokyn starosty navýšili počty
odpoledních služeb a kontroly, není v našich silách hlídat hřiště 24 hodin denně.
Bez pomoci občanů se může lehce stát, že na opravy nebudou peníze a hřiště
bude z bezpečnostních důvodů uzavřeno.
Paní, která opakovaně venčila své kočky na hřišti pro nejmenší si patrně
neuvědomovala, že porušováním provozního řádu hřiště ji nehrozí jenom pokuta,
ale kočičími exkrementy navíc ohrožovala děti do šesti let, pro které je hřiště
určeno. Kočka je největším přenašečem zoonóz (nemocí přenosných na člověka)
a různých parazitů.
Na hřišti se schází i mládež, která tam kouří, konzumuje alkohol
a poškozuje zařízení hřiště. Čtyři dívky ve věku 13 až 16 let byli občany vyfoceny
při poškozování brány a fotky předány MP. MP má na vyřešení přestupku
dle zákona jeden rok. V tomto případě jsme po společné dohodě zvolili
výchovnější formu trestu. Dívky budou neukázněné návštěvníky hřiště
napomínat, v případě neúspěchu volat MP. Dále budou uklízet hřiště
od nedopalků cigaret a jiných odpadků. Doufejme, že si potom budou více vážit
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společného majetku a práce lidí, kteří se na údržbě hřiště podílejí. V opačném
případě budou potrestány blokovou pokutou a ti trestně neodpovědné způsobí
ostudu nejenom sobě, ale i rodičům, neboť nad nimi bude provádět dohled
sociální pracovník.
Městská policie také zaznamenala „ostřelování“ oken pedagogů z dětského
hřiště. Ve dvou případech došlo dokonce k rozbití okna. Znovu připomínám,
že tam kde nefungují výchovné principy rodiny, musí nastat dohled sociálního
pracovníka. Policie ani škola nemůže vychovávat děti za rodiče!
K dohledu na dětské hřiště (a nejenom na něj) chce Město Skuteč získat
dotaci na kamerový systém, do té doby bude MP využívat přenosného
záznamového zařízení, které může být instalováno v civilním vozidle příp. v bytě
za okny spolupracujících občanů.
MP Skuteč chce poděkovat všem občanům, kteří nejsou ke svému okolí
lhostejni.

Hádka skončila rozkopáním vozidla
Dne 28.4.2009 ve 14:20 hod. se na MP Skuteč telefonicky obrátil muž,
který tvrdil, že byl v Předhradí napaden a bylo mu rozkopáno auto. Strážníci
na místě zjistili prokopnutý přední pravý blatník a otisk boty na levém sloupku
dveří u vozidla Renault 19. Dle výpovědi zúčastněných měl řidič přijet značnou
rychlostí k pouťovým atrakcím, přičemž měl ohrozit děti. Toto řidič vozidla a jeho
svědci popírají. Údajní útočníci uvádějí, že jim bylo ze strany řidiče nadáváno
a vyhrožováno, napadení a kopnutí do vozidla popírají. Dechová zkouška
na alkohol byla u řidiče – oznamovatele negativní. Strážníci na místě pořídili
fotodokumentaci a sepsali osm zápisů o podání vysvětlení. Případ bude předán
pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku a přestupku proti občanskému
soužití Komisy k projednávání přestupků při Mě Ú Skuteč.

Krádeže v samoobsluze
O tom, že kradou lidé bez rozdílu věku se přesvědčili skutečští strážníci
dne 29.4.2009. Osmdesáti letá paní ukradla v místní samoobsluze máslo
v hodnotě 20Kč. Pokuta, kterou za krádež zaplatila, byla 25x vyšší než hodnota
másla.
Další krádeže se dopustil dne 19.5.2009 53 letý muž, který chtěl kuřecí prsa
v hodnotě 67 Kč zapíjet Hanáckou vodkou v hodnotě 129Kč. Chuť ho přešla
v okamžiku, kdy mu strážníci za krádež udělili maximální možnou pokutu.
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Falešné SPZ
Hádkou, strkáním a nebezpečnou jízdou na sebe dne 10.6.2009
ve 20:50 hod. na Palackého nám. upozornila skupinka mladíků. Strážníci se jim
vydali naproti. U čerpací stanice ve Skutči byly obě skupiny závodníků
zkontrolovány. Kontrolou bylo zjištěno, že jeden z řidičů má na vozidle
namontovány neplatné německé převozní značky, které nebyly vozidlu oficiálně
přiděleny, a řidič nemá platné povinné ručení. Šetřením bylo dále zjištěno, že řidič
s uvedeným vozidlem přijel v ten den z více jak 110km vzdáleného autobazaru.
Za jeho jednání mu nyní hrozí pokuta od 5 do 10 000 Kč a odebrání řidičského
průkazu na 6-12 měsíců.

Poctivé nálezkyně
Dne 11.6.2009 oznámily prodavačky Jednoty Hlinsko strážníkům, že v jejich
samoobsluze ve Skutči nalezly pánskou koženou peněženku s větším finančním
obnosem a osobními doklady. Strážníci na místě peněženku s více jak 7200 Kč,
platební kartou, řidičským a občanským průkazem, kartou pojištěnce a dalšími
doklady zajistili. Strážníci provedli šetření. Majitel z Pardubic však v místě bydliště
nebyl k zastižení. Dne 12.6.2009 v ranních hodinách se na služebnu MP dostavil
muž, který se v našem městě rekreuje. Strážníkům byl z fotografie ihned
povědomý. Radost z poctivosti nálezců a nalezené peněženky byla opravdu veliká.

Měření rychlosti vozidel
Dne 8.7.2009 od 17:45 do 19:45 hod. provedla Městská policie Skuteč
první měření rychlosti vozidel podle nového zákona. Přesto, že jsme od února
pracovali na splnění všech zákonných podmínek s měřením rychlosti spojených,
teprve 8.7.2009 jsme mohli začít měřit. Nejprve se čekalo na schválení příslušné
dopravní značky (IP 31a,b). Následně jsme zakoupili dvě sady dopravních značek
v celkové hodnotě 6700 Kč. Po celodenním zakreslování značek do map
následovalo vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR, povolení přechodné
úpravy silničního provozu Krajským úřadem Pardubického kraje, Městským
úřadem Hlinsko a Městským úřadem Chrudim. 2x jsme se vydali do Prahy
za účelem kalibrace radaru v hodnotě 18000 Kč.
Dopravní značky upozorňující na měření rychlosti vozidel městskou policií
jsme dle dohody s Policii ČR umisťovali nejméně 100m za dopravní značku
začátek obce. Krátce po začátku měření se před značkou „Měření rychlosti“ začali
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tvořit brzdné dráhy od pneumatik vozidel. Řidiči, kteří se do obce řítili i více jak
90 Km/hod. dokázali na cca 150 m dobrzdit i do 51 Km/hod. Přesto, za necelé
2 hod. měření v místní části Bílý Kopeček a Přibylov dostalo celkem 9 řidičů
blokovou pokutu 1000 Kč za překročení max. povolené rychlosti.
Občané bydlící v měřených úsecích činnost strážníků vítali, někteří
nad novými značkami nevěřícně kroutili hlavou, jiní se zájmem pozorovali, jak
někteří řidiči zabodávají předky svých vozidel do asfaltu.

Prezidentská návštěva
Vážení občané,
dne 8.9.2009 v 9:15 hod. přijede do našeho města prezident ČR Václav
Klaus s manželkou. Pan prezident bude diskutovat s občany na Palackého náměstí
před budovou městského úřadu. Z důvodu návštěvy pana prezidenta bude pro
vozidla od 6:00 do 11:00 hod. uzavřeno Palackého nám., parkoviště v ul. Tylova
před poštou a parkoviště (+ část ulice Rubešova) před Kulturním domem.
Žádáme občany, aby respektovali přechodné dopravní značení. Děkujeme
za spolupráci.

Agresivní seniorka
Dne 25. 9. 2009 od 11:15 do 15:00 hod. měřila MP Skuteč na žádosti
občanů rychlost vozidel v místní části Bílý Kopeček. V uvedených místech došlo
v minulosti již ke třem smrtelným zraněním chodců. Jak nám uvedla jedna
z občanek, která naší činnost vítá, v uvedené lokalitě v současné době bydlí malé
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děti a vozidla zde doslova létají. Její slova potvrdil výsledek měření neboť i přes
instalaci dopravních značek upozorňujících na měření rychlosti byli za tři hodiny
měření přistiženi dva řidiči, kteří jeli v obci více jak 70 km/hod. a 13 řidičů
od 57 do 70 km/hod.
Doslova šok však zažili strážníci ve 14:20 hod. při kontrole 64leté řidičky přestupkyně. Žena jela v uvedeném úseku rychlostí 61 km/hod., po zastavení,
vyžádání dokladů a poučení o přestupku reagovala žena nepřiměřeně hystericky
a její agresivita se stupňovala. Nepřipouštěla jinou variantu, než že jí mají
strážníci bez postihu pustit. Jelikož strážníci trvali na zákonném postupu řešení
přestupku, začala žena strážníky napadat nejprve verbálně. Následně se dvakrát
pokusila z místa řešení přestupku ujet, přičemž ohrozila strážníka. Druhý strážník,
aby zabránil zranění kolegy, musel do rozjetého vozidla naskočit a klíče
ze zapalování doslova vytrhnout. Seniorka se na strážníka sápala, přičemž mu
vytrhla z rukou pokutové bloky a doklady, které zmačkala. Přesto, že byly
splněny zákonné podmínky pro použití donucovacích prostředků, snažili se
strážníci vzhledem k věku a zdravotnímu stavu pachatelky situaci řešit
s maximální profesionalitou. Akreditované školení strážníků k psychologickým
přístupům řešení krizových situací se v tomto případě max. vyplatilo. Strážníci se
museli na 15 minut „stáhnout“, nechat ženu uklidnit a začít vyjednávat znovu.
Řidička uváděla, že jede z oční operace a je diabetička. Však vzhledem k jejímu
rozrušení měli strážníci oprávněné pochyby o její zdravotní způsobilosti. Strážníci
ženě opakovaně nabídli přivolání lékařské pomoci, což žena odmítala.
Po překonání negativních emocí a uklidnění situace
dle zákona dořešen. Strážníci byli spokojení, že situaci zvládli.

byl

přestupek

Jak se však později ukázalo, žena se nechtěla vzdát bez boje. Místo
přiměřené sebereflexe si šla na strážníky stěžovat ke starostovi města s dosti
zkreslenými informacemi.
Jelikož agresivita řidičů neustále roste, strážníci dosti často čelí lživým
nařčením, rozhodli se zakoupit audio - vizuální techniku k monitorování
problémových zákroků. Kontrolní orgány si pak budou moci udělat obrázek sami.

Únik plynu
Dne 26.10.2009 v 8:10 hod. se na MP Skuteč obrátili občané bytového
domu v ul. Družstevní ve Skutči s tím, že je v domě silně cítit plyn. Na místo
se neprodleně dostavila hlídka MP, která zajistila odpojení elektrické
energie v celém vchodu a přivolala na místo hasiče. Před příjezdem hasičů
strážníci lokalizovali zdroj úniku plynu a provedli intenzivní větrání. V prvním
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podlaží v bytě devětapadesátiletého muže byl nedovřen jeden z uzávěrů
plynového sporáku. Plyn tak unikal nezjištěnou dobu do celého domu. Jedná se
o čtyř-vchodový bytový dům s 48 byty. Plyn byl cítit pouze v jednom vchodě,
tedy ve 12 bytech. Po zásahu hasičů strážníci zajistili znovuobnovení dodávky
el. energie v domě a případ předali kolegům z OO PČR Skuteč.

Chcete mě?
Dne 9.11.2009 v ranních hodinách byl na obchvatové komunikaci ve Skutči
sražen pes- kříženec hnědé barvy.
Strážníci zajistili zvířeti veterinární ošetření.

Nález jízdního kola
Dne 12.11.2009 v 16:05 hod. bylo v příkopě přibylovského lesa nalezeno
dámské jízdní kolo fialové barvy. Kolo bylo zakoupeno u firmy Šiko Chrudim.
Majitel může kontaktovat MP Skuteč na tel.: 731 557 489.
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V pravé poledne na šlupky
Dne 26.11.2009 ve 12:00 hod. se na strážníky obrátili pohoršení občané,
kteří upozornili na značně opilého muže pokřikujícího na kolemjdoucí před
restaurací „U Jonáše“ na Palackého nám. ve Skutči. Mladý muž u sebe neměl
žádné doklady, a proto byl předveden na Obvodní oddělení policie ČR Skuteč
ke zjištění totožnosti. Pro značnou opilost strážníci muže do služebního vozidla
prakticky nesli. Po zjištění totožnosti a lékařském vyšetření strážníci opilce
převezli k nedobrovolnému pobytu na Protialkoholní záchytnou stanici
do Pardubic. Dechovou zkoušku na alkohol nebyl muž schopen provést a tak
si zamřížovaného pokoje užil 24 hodin. Špatný alkoholový odhad ho přijde
na cca 3000 Kč.

Pátráme
Dne 27.11.2009 ve 13:47 hod. při kontrole rychlosti vozidel v místní části
Přibylov, řidič vozidla Opel Vectra bílé barvy na příkaz k zastavení nereagoval a z
místa ujel. Následným šetřením bylo zjištěno, že registrační značky k vozidlu
nepatří.
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Evakuace 11 osob
Skutečští strážníci museli dne 10.12.2009 v 10.50 hod. z důvodu úniku
plynu evakuovat z bytového domu 11 osob včetně malých dětí.
Na strážníky se obrátili občané bytového domu v Družstevní ulici ve Skutči
s tím, že je v domě od odpoledne předešlého dne cítit plyn. Strážníci na místě
okamžitě odpojili byty a společné prostory od dodávky elektrické energie
a evakuovali všechny přítomné obyvatele vchodu. Dále provedli intenzivní větrání
všech společných prostor a bytů. Na místo přivolali hasiče. Ve třetím podlaží se
v otevřeném bytě dalo jen velmi obtížně dýchat, strážníci se museli nadýchnout
na chodbě, vběhnout do bytu a otevřít okna. Lokalizovali ohnisko úniku plynu
z bytu v prvním podlaží. Na klepání nikdo nereagoval a tak se příslušníci JPO II
Skuteč v přítomnosti strážníků rozhodli v krajní nouzi do bytu vniknout za použití
vyrážedla. Po vyražení dveří provedli hasiči zákrok za použití dýchací techniky.
Následně zjistili, že je otevřený ventil plynového hořáku na sporáku. Uživatele
bytu strážníci nalezli v místní restauraci. Nejedná se o první případ úniku plynu
v tomto bytě, strážníci společně s hasiči zde ze stejného důvodu již zasahovali
dne 26.10.2009. Po zákroku strážníci zajistili opravu vchodových dveří a obnovili
dodávku el. energie.
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4._________________
Rok 2010
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Silvestrovský pes - Chcete mě?
Kříženec Německého ovčáka, nalezen dne 5.1.2009 na nádraží ve Ždárci
u Skutče. Pohlaví pes.

Pozor na padající sníh!!!
(Městská policie Skuteč upozorňuje občany na padající sníh ze střech!)
Dne 19.1.2010 v 18:30 hod. přibližně tuna sněhu spadla z cca 18 m výšky
a zcela zdemolovala nákladní auto. Krátce před tím zde prošla maminka
s kočárkem. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Strážníci obehnali nejrizikovější místa
páskami.
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Odpočíval na sněhu
Dne 3.2.2010 ve 14:30 hod. byli skutečští strážníci přivoláni do ulice
Družstevní ve Skutči k bezvládně ležícímu muži. Muž díky nadměrné dávce
alkoholu nezvládal zemskou přitažlivost. Ležel pomočen v závěji sněhu, bos,
nohama nahoru. Strážníci muže převezli služebním vozidlem k lékařskému
ošetření. Vzhledem k tomu, že se o něho neměl kdo postarat, byl následně
převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích k vystřízlivění.

Nezvládl emoce
Banální dopravní přestupek se proměnil ve rvačku dne 4.2.2010 v 8:30 hod.
Řidič nákladního vozidla Mercedes zaparkoval v ul. Tylova tak, že se kolem něho
nedalo projet. Za vozidlem stála již fronta dalších vozidel. Strážníci řidiče nalezli
v místní restauraci, kde chtěl zásobovat. Řidiče vyzvali, aby okamžitě přeparkoval
neboť tvoří překážku silničního provozu. Řidič jednal se strážníky arogantně
a odmítal spolupracovat. Po chvíli přemlouvání nakonec přeparkoval, ale odmítal
prokázat svoji totožnost a řešit dopravní přestupek. Hrozilo, že bude ke zjištění
totožnosti nedobrovolně předveden. Nakonec občanský průkaz strážníkům
předložil, celý průběh zákroku si začal nahrávat na mobilní telefon, přičemž
se snažil strážníky vyprovokovat. Když si strážník Kouba zapisoval jeho osobní
údaje, muž k němu přiskočil, strčil do strážníka a snažil se mu vytrhnout svůj
občanský průkaz, přičemž strážníkovi zlomil tužku. Vrchní strážník Stuna, který
Koubu zajišťoval, použil hmaty a chvaty sebeobrany a společně útočníka svedli
na zem a nasadili mu pouta. Do příjezdu hlídky OO PČR Skuteč muž na zemi
"vychladl" a zpytoval svědomí. Za nezvládnutí svých emocí se strážníkům
upřímně omluvil. Ti omluvu přijali a celou záležitost vyřešili symbolickou pokutou.

Šarvátka před speciální školou
Dne 15.3.2010 ve 12:15 hod. byli skutečští strážníci přivoláni
do ul. Rubešova ve Skutči, kde si před místní speciální školou vyřizovaly účty dvě
celkem sedmičlenné rodiny. Dvě ženy si zde doslova vjely do vlasů. Důvodem
hádky byly dlouhodobé spory a údajné napadání 12 leté dívky ze strany
dospělých. Strážníci na místě obnovili pořádek, zjistili totožnost zúčastněných
a celou záležitost předají Komisi k řešení přestupků při Mě Ú Skuteč.
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Školení řidičů
Dne 14.4.2010 strážníci MP Skuteč v rámci prevence kriminality,
resp. BESIP v součinnosti s místní autoškolou provedli školení profesionálních
řidičů na Palackého nám. ve Skutči. Řidiči si mohli prohlédnout a vyzkoušet radar
na měření rychlosti, seznámit se s oprávněními MP a způsoby řešení přestupků.
Strážníci zároveň odpovídali na četné dotazy řidičů. Obě profesní skupiny si tak
v přátelském duchu popovídaly a měly tak možnost zamyslet se navzájem nad
zvláštnostmi a úskalími svých povolání.

Lada Niva- speciál
Pan generál JUDr. Miloslav Maštera, krajský ředitel Policie ČR Plzeňského
kraje věnoval, resp. bezúplatně převedl Městské policii Skuteč zánovní Ladu Nivuspeciál 1.7i , roku výroby 2004. Auto má najeto pouhých 160 000km a je
ve velmi slušném stavu. Toto vozidlo je tak již šestým, které MP Skuteč zdarma
od Ministerstva vnitra dostala. Niva nahradí vysloužilého Jeepa.
Jsme z ní nadšeni, má lepší průchodnost terénem než-li Jeep a má o 60%
nižší provozní náklady. Ceny náhradních dílů jsou rovněž výrazně nižší. Terénní
vůz je při naši práci dobrým pomocníkem zejména v zimním období a při
kontrolách černých skládek, při hledání ztracených osob a kontrolách rekreačních
chat.
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Udeřil narušitele
Dne 24.6.2010 a dny následující šetřili skutečští strážníci případ údajného
napadení čtrnáctiletého chlapce. Při zjišťování skutečného stavu věci a z výpovědí
svědků byl zcela vyloučen rasový podtext případu. Majitel nemovitosti nalezl na
svém oploceném pozemku dva chlapce, jeden utekl a druhý byl majitelem
zadržen a udeřen do obličeje. Drobné zranění si nevyžádalo lékařské ošetření.
Majitel pozemku byl za přestupek proti občanskému soužití vyřešen
dle přestupkového zákona - domluvou.

Nabízíme pomoc při povodních
7. 8. 2010
Strážníci a zaměstnanci Městské policie Skuteč nabízí zdarma
pomoc obcím postiženým povodní na Chrudimsku.
Hlídkování (proti rabování, krádežím, zákazy vjezdu,...)
Plnění pytlů
Práce motorovou pilou
Slanování
Zdravotník
Terénní vozidlo
a další práce dle potřeby
Starostové postižených obcí mohou
strážníka Jiřího Stunu. tel.:731 557 489
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(kdykoli)

kontaktovat

vrchního

Otevření bytu
Dne 12.8.2010 v 11:10 hod. se na strážníky obrátil správce panelového
domu v ul. Družstevní, že z bytu v prvním patře teče voda. Jelikož hlavní uzávěr
vody netěsnil, tekla voda i po jeho uzavření. Šetřením se nepodařil zjistit konak
na majitele bytu. Dle výpovědi sousedů má byt nového majitele, který byt
navštěvuje cca 2x měsíčně. Strážník se rozhodl využít svého oprávnění k otevření
bytu a na místo přivolal hasiče. Po uražení štítku zámku se na místo dostavila
majitelka bytu, která následně byt odemkla. Byla zjištěna závada na napouštěcím
ventilu WC. Po zabránění dalších škod si majitelka byt zabezpečila a škodu
vzniklou vytopením bude řešit dohodou.

Najde se Kuky?
13. 8. 2010
Dobry den, obracím se na Vás s velmi neobvyklou prosbou.
Včera dne 9.8. jsem kolem 14h. odpoledni zavítala s rodinou
do Vašeho pěkného města, konkrétně do Muzea obuvnictví a kamenictví.
Zaparkovali jsme na náměstí přímo před městským úřadem
a protože 6leta dcera Veronika v autě usnula, posadili jsme
se na horní lavičku spolu s malým plyšovým přívěskem Kuky,
kterého jsme jako posledního získali v sobotu v multikině
v Pardubicích. A o toho nám právě jde. Já ho právě zapomněla
zabaleného v růžovém kapesníku na té lavičce ve Vašem městě.
Zhruba po 1,5h., po prohlídce muzea, jsme si na něj vzpomněli.
Bohužel už na lavičce nebyl. Já i dcera, jsme z jeho ztráty moc
smutné, a protože i ve filmu se vrátil zpět ke svému majiteli,
stále doufáme, že i k nám se vrátí. Moc prosíme tímto
poctivého nálezce o jeho navraceni k původní smutné majitelce
6lete Verunce z Pardubic. Maminka Ilona.

Strážníci Městské policie Skuteč vypisují odměnu 100Kč poctivému nálezci.
Najde se Kuky?
tel.:731 557 489
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Únik plynu z potrubí
Dne 6.9.2010 v 10:15 hod. byli skutečští strážníci v rámci IZS požádáni
o spolupráci při uzavírce části ulice Vítězslava Nováka ve Skutči z důvodu úniku
plynu. Strážníci v ulici odkláněli dopravu a využili svého zákonného oprávnění
zakázat vstup na určená místa. Při stavební práci na rodinném domě došlo
k proražení přívodu zemního plynu před uzávěrem.
Náhledy fotografií ze složky IZS

Asistence při převozu do psychiatrické léčebny
Dne 3.11.2010 skutečští strážníci asistovali při převozu agresivní seniorky
do psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě.

Narkotizační puška
4. 11. 2010
Skutečští strážníci stále častěji zasahují při odchytu nebezpečných zvířat.
V nedávné době to byly dva případy zaběhnutých býků a jedno divoké prase.
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Pes zahnaný do kouta při odchytu je s velkou pravděpodobností rovněž schopen
zaútočit na strážníky. Současná imobilizační technika- foukačka, která je účinná
max. na 5 metrů vystavovala strážníky značným rizikům při zásahu. Z uvedeného
důvodu město strážníkům objednalo zcela novou narkotizační pušku, která je
účinná až do 60m. Zařízení resp. narkotizační látky smí obsluhovat pouze
speciálně
vyškolený strážník, pod metodickém (telefonickém) vedení
veterinárního lékaře.

Narkotizační projektor model GIP 00
kalibr: 13 mm
délka havně: 480 mm
celková délka: 900 mm
hmotnost: 2 kg
šířka: 35 mm
výška: 200 mm
hnací plyn: CO2
úsťová rychlost: 50-90 m/s
Standardně vybaveno drátěnou opěrkou, za příplatek dřevěná pažba.
Příslušenství:
nárazuvzdorný kufr, 7 střel s obsahem 3 ml, 3 střely s obsahem 5 ml, bombičky
na CO2, šroubovák, klíč na matici pažby.
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Řidič nadýchal přes 3 promile
Dne 25.11.2010 ve 20:30 hod. při hlídkové činnosti vozidlem v ulici
Smetanova, byla hlídka skutečských strážníků oslněna protijedoucím řidičem
červené Škody Felicie. Řidič s vozidlem kličkoval po vozovce, při probliknutí
strážníky udělal prudký úhybný manévr. Strážníci své vozidlo otočili a začali
podezřelé vozidlo pronásledovat. Felicie odbočila do Družstevní ulice, řidič
nereagoval na pokyny k zastavení. Zastavil až na větším parkovišti, kde mu
"chcípnul motor". Po nastartování se ještě pokusil popojet, v čemž mu již strážníci
zabránili. Následnou kontrolou byl zjištěn čtyřicetiletý muž ze Skutče. Na první
pohled byl řidič značně opilý. Opakovaná zkouška na alkohol byla pozitivní
a přesahovala 3 promile. Případ si pro podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky převzali kolegové z Obvodního oddělení PČR
Skuteč.

Další opilec
26. 11. 2010
Dvě hodiny zaměstnal strážníky dne 26.11.2010 v ranních hodinách silně
opilý muž ležící ve vestibulu Městského úřadu Skuteč. Více jak pět minut se ho
snažil strážník probrat, jelikož měl muž zranění na hlavě, byla na místo přivolána
záchranná služba, která opilce odvezla do chrudimské nemocnice. Známou
"firmu" přitom teprve ve středu propustili ze záchytné stanice.
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