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Sobota, 13. listopadu 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: ČTK 
__________________________________________________________________________ 

Českobudějovický magistrát bude zaměstnance preventivně testovat 

na covid   

Českobudějovický magistrát začne od pondělí pravidelně preventivně testovat své 
zaměstnance. Chce tím předejít masivnímu šíření nákazy na úřadě. Kromě toho bude 
testovat také strážníky městské policie. 

"Epidemická situace vyžaduje návrat k opětovnému testování, které se týká 500 lidí na 
magistrátu a více než 100 u městské policie. Důvodem je samozřejmě bezpečnost, a to 
nejen vlastních úředníků, ale i těch, kteří na úřad přicházejí. Antigenní testy budeme 
nakupovat i pro městskou policii a testování budeme, pokud se situace nezmění, nebo 
nedojde k jinému nařízení, provádět pravidelně každý týden," 
uvedl českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO). 

O omezování provozu magistrát zatím neuvažuje. "Pokud to ale není nezbytně nutné, 
opakovaně doporučuji využívat prostředků dálkového přístupu, jako jsou datová 
schránka, e-mail nebo telefonické projednání," uvedl primátor. 

Českobudějovický okres patří už několik týdnů mezi nejzasaženější v republice. Nyní 
tam připadá za posledních sedm dní 850 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/33040-ceskobudejovicky-magistrat-bude-zamestnance-preventivne-testovat-na-covid.html
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Čtvrtek, 11. listopadu 2021 

Zdroj: Jihočeské novinky (odkaz) 

Rubrika: Regiony / Jižní Čechy 

Autor: jv 
__________________________________________________________________________ 

Důležitou činností strážníků, zaměřenou na bezpečnost obyvatel 

jihočeské metropole, je mimo jiné sběr nebezpečného infekčního 

materiálu. 
 

Nejčastěji se jedná o použité injekční stříkačky nebo samotné jehly, nedbale odhozené 
uživateli návykových látek. V případě zranění o takovou jehlu je pak postižený vystaven 
vysokému riziku nakažení některou z infekčních nemocí, jako je například žloutenka 
nebo virus HIV. 

Nejrozšířenějším výskytem infekčního materiálu na území města je především široké 
okolí vlakového nádraží, centrum města, sídliště Máj nebo okolí Palackého náměstí. 
Místem, kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou 
zejména ulice, parky, výměníky nebo dětská hřiště. Své pomůcky k aplikaci drog však 
často zanechávají i na veřejných toaletách obchodních center nebo restaurací. 

Českobudějovičtí strážníci se v průběhu letošního roku setkali i s „hromadnými“ 
skládkami infekčního materiálu. Největší počet 83 injekčních stříkaček najednou 
sebrala hlídka městské policie na oznámení náhodného nálezce v parku na Žižkově 
třídě. Strážníci však nalézali i větší množství obalů od léků, často i se zbytky léků uvnitř. 

Od začátku roku 2021 do dnešního dne sebrali strážníci v ulicích Českých Budějovic 
celkem 786 kusů použitých injekčních stříkaček. 

Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční 
stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v 
případě takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto v 
rámci prevence pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských 
škol. 

 

 

 

 

http://www.jihoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/od-zacatku-roku-straznici-posbirali-stovky-injekcnich-strikacek/


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

45. TÝDEN 2021 

3 
 

 

Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález 
ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy 
nesbírejte infekční materiál holýma rukama. Strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního 
materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, injekční stříkačky 
bezpečně seberou a zlikvidují. 

 

Co dělat při poranění injekční stříkačkou? 

• Ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení 
rány snižuje případnou dávku viru v těle 

• Po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté 
ošetřete dezinfekčním roztokem. 

• Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, nebo nejbližší infekční oddělení – lékař 
vyšetří krev na virové onemocnění. 

 

Jihočeskénovinky.cz informovala Mgr. Věra Školková, tisková mluvčí, Městská policie 
České Budějovice. 
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Čtvrtek, 11. listopadu 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: d 
_________________________________________________________________________ 

Stovky stříkaček 
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Čtvrtek, 11. listopadu 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES  

Rubrika: Jižní Čechy 

Autor: Lukáš Marek 
_________________________________________________________________________ 

Strážníci sebrali 786 stříkaček 
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Středa, 10. listopadu 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 
__________________________________________________________________________ 

Od začátku roku strážníci posbírali v ulicích 786 kusů injekčních 

stříkaček 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Důležitou činností městských strážníků, zaměřenou na 
bezpečnost obyvatel jihočeské metropole, je mimo jiné sběr nebezpečného 
infekčního materiálu. Nejčastěji se jedná o použité injekční stříkačky nebo samotné 
jehly, nedbale odhozené uživateli návykových látek. V případě zranění o takovou 
jehlu je pak postižený vystaven vysokému riziku nakažení některou z infekčních 
nemocí, jako je například žloutenka nebo virus HIV. 

Nejrozšířenějším výskytem infekčního materiálu na území města je především široké 
okolí vlakového nádraží, centrum města, sídliště Máj nebo okolí Palackého náměstí. 
Místem, kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou 
zejména ulice, parky, výměníky nebo dětská hřiště. Své pomůcky k aplikaci drog však 
často zanechávají i na veřejných toaletách obchodních center nebo restaurací. 

Českobudějovičtí strážníci se v průběhu letošního roku setkali i s „hromadnými" 
skládkami infekčního materiálu. Největší počet 83 injekčních stříkaček najednou 
sebrala hlídka městské policie na oznámení náhodného nálezce v parku na Žižkově 
třídě. Strážníci však nalézali i větší množství obalů od léků, často i se zbytky léků uvnitř. 
Od začátku roku 2021 do dnešního dne sebrali strážníci v ulicích Českých Budějovic 
celkem 786 kusů použitých injekčních stříkaček. 

Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční 
stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v 
případě takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto v 
rámci prevence pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských 
škol. 

Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález 
ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy 
nesbírejte infekční materiál holýma rukama. Strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního 
materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, injekční stříkačky 
bezpečně seberou a zlikvidují. 
 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cestujici-bez-rousky-ridic-s-tim-moc-nezmuze-muze-ale-zavolat-strazniky-179536
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Středa, 10. listopadu 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Jakub Bartoš 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci v Budějovicích letos posbírali 786 injekčních stříkaček 

Českobudějovičtí strážníci posbírají každý rok stovky použitých injekčních stříkaček. Při 
zranění o jehlu je přitom dotyčný vystaven riziku v podobě žloutenky či HIV. Nejčastěji 
se tyto pomůcky povalují v okolí nádraží nebo na sídlišti Máj. 

Strážníci běžné sbírají injekční stříkačky nebo samotné jehly. Mnohdy je odhazují 
uživatelé návykových látek. „V případě zranění o takovou jehlu je pak postižený 
vystaven vysokému riziku nakažení některou z infekčních nemocí, jako je například 
žloutenka nebo virus HIV,“ uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra 
Školková. 

Tento materiál je nejčastěji u vlakového nádraží, v centru města, v okolí sídliště Máj či 
Palackého náměstí. „Místem, kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční 
stříkačky, jsou zejména ulice, parky, výměníky nebo dětská hřiště. Své pomůcky 
k aplikaci drog však často zanechávají i na veřejných toaletách obchodních center nebo 
restaurací,“ shrnula mluvčí. 

Co dělat při poranění injekční stříkačkou? 

1. Ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení 
rány snižuje případnou dávku viru v těle 

2. Po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté 
ošetřete dezinfekčním roztokem. 

3. Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, nebo nejbližší infekční oddělení – lékař 
vyšetří krev na virové onemocnění.  

Zdroj: MP ČB 

Budějovičtí strážníci letos narazili i na "hromadné" skládky. Na jednom místě v parku 
na Žižkově třídě dokonce našli 83 injekčních stříkaček najednou.  

Od začátku roku 2021 do dnešního dne sebrali strážníci v ulicích Budějovic celkem 786 
použitých injekčních stříkaček. 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/33012-straznici-v-budejovicich-letos-posbirali-786-injekcnich-strikacek.html
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„Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční 
stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se 
v případě takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto 
v rámci prevence pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských 
škol,“ dodala Školková.  

Pokud lidé uvidí podobný materiál v ulicích, měli by zavolat na linku 156. Nikdy by 
injekční stříkačky neměli sbírat holýma rukama. Strážníci na sběr podobných pomůcek 
mají speciální vybavení.  

 

 

Středa, 10. listopadu 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: d 
__________________________________________________________________________ 

Pomohli poštolce 
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Středa, 10. listopadu 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Jižní Čechy/ Českobudějovicko, str. 2 

Autor: d 
__________________________________________________________________________ 

Dravce osvobodili 
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Úterý, 9. listopadu 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Jižní Čechy/ Českobudějovicko 

Autor: Zuzana Gabajová 
_________________________________________________________________________ 

Zraněné poštolce pomohli budějovičtí strážníci. Byla zamotaná 

v plotě 

Dravého ptáka zachyceného v plotě objevil v pondělí ráno návštěvník jednoho 
z areálů v budějovické ulici A. Trägera. Jeho osud mu nebyl lhostejný, a tak na pomoc 
přivolal hlídku městské policie. Strážníci se o zraněného dravce postarali. 

K odchytu vyjela speciálně vyškolená hlídka. "Strážníci na místě zjistili, že v plotě uvízla 
poštolka, jedno z křídel ale měla propíchnuté drátěným pletivem. Zraněného dravce se 
jim podařilo zakrátko vyprostit a obratem ji odvezli do ZOO Hluboká nad Vltavou, kde 
ji předali do rukou zkušených ošetřovatelů," doplnila Věra Školková z českobudějovické 
městské policie. 

Dodala, že jen za poslední měsíc strážníci řešili 74 případů, které nějak souvisely se 
zvířaty. "Kromě zaběhnutých psů a toulajících se koček se setkali se zraněnými 
opeřenci, netopýry v bytech, ježky i krabicí plnou odložených koťat," dodala. 
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Úterý, 9. listopadu 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci zachránili poštolku, za poslední měsíc řešili 74 případů zvířat 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dravého ptáka zachyceného v plotě objevil v pondělí 8. 
listopadu ráno návštěvník jednoho z areálů v ulici A. Trägera v Českých Budějovicích. 
Osud zvířete mu nebyl lhostejný, na pomoc proto přivolal hlídku městské policie. 
Strážníci speciálně vyškolení k odchytu zvířat se o zraněného dravce postarali. 

V drátěném oplocení jednoho z areálů se zachytila poštolka, která měla jedno z křídel 
propíchnuté drátěným pletivem. „Zraněného dravce se strážníkům podařilo zakrátko 
vyprostit a následně ho převezli do ZOO Hluboká nad Vltavou, kde ho předali do rukou 
zkušených ošetřovatelů," upřesnila tisková mluvčí městské policie Věra Školková. 

Současně zmínila, že jen za poslední měsíc řešili českobudějovičtí strážníci celkem 74 
případů v souvislosti se zvířaty. „Kromě zaběhnutých psů a toulajících se koček se 
setkali se zraněnými opeřenci, netopýry v bytech, ježky i krabicí plnou odložených 
koťat," vyjmenovala Věra Školková. 

 

 

 

 

  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cestujici-bez-rousky-ridic-s-tim-moc-nezmuze-muze-ale-zavolat-strazniky-179536
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Pondělí 8. listopadu – Pátek 12. listopadu 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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