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Pátek, 26. listopadu 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Společnost 

Autor: Elmira Talířová 
__________________________________________________________________________ 

Adventní městečko na budějckém náměstí po šesté hodině zhaslo. 

Vánoční trhy vláda zrušila 
 

S úderem šesté hodiny večerní zhaslo na náměstí Přemysla Otakara II. celé adventní 
městečko. V platnost totiž vzešlo vládní opatření, které zakazuje mimo jiné vánoční 
trhy. Celý akt doprovázel pískot lidí. Na náměstí se krátce poté objevily hlídky policistů, 
které dodržování opatření kontrolovaly. 

Na náměstí na adventní trhy vyrazily poslední možný den stovky lidí. Fronty se tvořily 
jak u ruského kola, které bylo letošní vánoční novinkou, tak i u kolotoče nebo u stánků s 
trdelníky a punčem. Na pár hodin bylo zpřístupněno také ledové kluziště, které mělo 
být otevřeno od dnešního dne až do 6. ledna.  

Od dnešní šesté hodiny večer platí v České republice plošný zákaz konání adventních 
trhů. Ty českobudějovické se pořádně nestihly ani rozjet a organizátoři už je musí podle 
nařízení vlády zavřít. „Je to pro nás obrovské překvapení a šok. Plošný... 

Bruslit přišel například osmnáctiletý Josef Falta z Českých Budějovic. „Byl jsem smutný, 
že tady minulý rok bruslení nebylo, letos jsem to chtěl využít, byl jsem nadšený, 
že otevřeli, i když jen na čtyři hodiny. Užiju si to, abych se trochu uklidnil, protože mě 
vládní zákaz rozčílil. Je tady vánoční atmosféra," řekl Falta. 

Velký zájem o zboží ve stáncích 

Českobudějovický advent nabízel v rámci trhů celkem devadesát stánků s různým zboží. 
Podle stánkařů byl ve čtvrtek i v pátek o prodávané produkty velký zájem. 
Podle Markéty Pézlové, která prodává keramiku a svíčky, propukla po oznámení 
opatření u lidí nákupní horečka. „Nemám nic moc, co by se mi kazilo. Po 15 letech budu 
asi poprvé péct vánoční cukroví. Nic s tím nenaděláme, takže se to snažíme brát vesele. 
Dnes i včera (ve čtvrtek) potom, co se lidé dozvěděli, že trhy už nebudou, propukla 
nákupní horečka, je to znát," řekla Pézlová. 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/33182-adventni-mestecko-na-budejckem-namesti-po-seste-hodine-zhaslo-vanocni-trhy-vlada-zrusila.html
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Mnohem hůř ale vnímají situaci například zaměstnanci střediska Domeček z Trhových 
Svin, kteří provozují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, podporují pěstounské 
rodiny, pořádají dětské tábory. Na trhu prodávali keramiku. „Je to velký zásah, protože 
příjmy z trhů jdou na provoz, výplaty a investice. Měli jsme rozdělaných plno věcí, které 
měly jít na trhy do Soběslavi, do Prachatic, to se všechno zrušilo," řekl Karel Bárta, který 
se zbožím klientů chráněné dílny objíždí tržiště. 

Podle něj dnes na trhy dorazili i lidé z jiných měst. „Byli tady lidé z Písku, brali si kvůli 
tomu dovolenou, protože sem chtěli jet na víkend, ale když to páni zrušili... Chápu, je 
nouzový stav, epidemie. Ale dál jsou otevřené celoroční farmářské trhy, jsou fotbalová 
utkání nebo koncerty do tisíce lidí. Proč? Tohle nás živí a je to tradice. Když to uzavřou, 
dobře, ale měli se rozhodnout včas, protože to stálo velké peníze, úsilí a oni to zavřou 
ze dne na den," řekl Bárta. 

Zhasnutá světla, vypnutá hudba 

Před šestou hodinou večer se ještě adventním městečkem procházely stovky lidí. S 
úderem šesté hodiny večerní se ale všechny stánky zahalily do tmy a přestala hrát 
reprodukovaná hudba. Davem se nesl jen pískot lidí, kteří vyjadřovali nesouhlas s 
vládními opatřeními. 

Po pár minutách se lidé pomalu začali rozcházet. Několik desítek jich zůstávalo jen u 
stánků, kde se prodával punč nebo jiné nápoje. Na náměstí také dorazily hlídky 
městských policistů, které kontrolovaly, jestli jsou opatření dodržována. Podle 
mluvčí Věry Školkové vše proběhlo v pořádku. „V určenou dobu stánky na trzích 
uzavřely. Jiné potíže jsme zatím nezaznamenali,“ uvedla před osmou hodinou večer. 
Kromě trhů kontrolovali policisté také punčové stánky, které jsou kolem celého 
budějckého náměstí. Od 18 hodiny totiž platí také zákaz konzumace alkoholu mimo 
restaurace a bary.  

Vláda kvůli zhoršující se koronavirové situaci v Česku vyhlásila další opatření. Kabinet 
dnes kvůli negativnímu vývoji epidemie rozhodl o zrušení vánočních trhů, uzavření 
restaurací, klubů a barů v nočních hodinách, konkrétně mezi desátou hodinou... 

Organizátoři zvažují žalobu 

Vánoční trhy začaly na budějckém náměstí minulý týden. Kompletní program 
Českobudějovického adventu měl začít dnes. Organizátoři z firmy Art4promotion už 
včera avizovali, že zvažují podání žaloby na stát. Podle jednatelky společnosti Lenky 
Střítecké žalobu zvažují spolu s provozovateli dalších trhů.  

„Je to katastrofa, protože už máme veškeré náklady vydané, ale v tuto chvíli se nám 
stopnul jakýkoli zdroj příjmů. Jsme v absolutním šoku. Čekali jsme, že třeba přijde 
nějaká regulace, že se nařídí roušky, respirátory, jako jsou v obchodních centrech. Ale 
že to úplně zakážou a ze dne na den, to je vrchol," řekla včera večer ČTK Střítecká. 
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Čtvrtek, 25. listopadu 2021 

Zdroj: Jihočeská televize (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Petr Studenovský 
_________________________________________________________________________ 

Dobrovolníků na přechodech je nedostatek 

 

Už v roce 2013 vznikl z iniciativy Městské policie České Budějovice dopravně 
bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech. V současné době trápí strážníky 
nedostatek těchto asistentů, a tak se snaží oslovit nové zájemce, kteří by byli spolehliví 
a náročnou a zodpovědnou práci za každého počasí vykonávali. 

Důvodem vytvoření tohoto projektu byl nedostatek personálních kapacit a plnění 
dalších úkolů, které strážníkům nedovolovaly dohlížet na všech přechodech pro 
chodce, kde by to bylo z hlediska bezpečného přecházení zapotřebí. 

„Když je velký provoz, napočítáme za hodinu přes 1300 aut,“ říká dobrovolnice z 
Nových Hodějovic Marie Korčáková. „My jsme s kolegyní dobrovolníci už šest let,“ 
dodává Pavel Hovorka. Oba dva přivedla k práci asistenta městské policie na přechodu 
pro chodce v Nových Hodějovicích jejich vnoučata. 

Dobrovolníci jsou na přechodech přítomni v průběhu celého školního roku, tedy od 1. 
září do 30. června, vždy v době od 7:00 do 8:00 hodin. „Je to práce nejen časově 
náročná a zodpovědná, ale také práce za každého počasí, proto dobrovolníky 
motivujeme finanční odměnou,“ říká mluvčí českobudějovické městské policie Věra 
Školková. V současné době působí v Českých Budějovicích 11 dobrovolníků u 
základních škol Kubatovu, Dukelská, Matice Školské, Emy Destinnové, na sídlišti Máj a 
v Nových Hodějovicích. 

Nejvhodnějšími kandidáty na tuto dobrovolnou práci jsou podle mluvčí policie 
především aktivní senioři. Aktuálně Městská policie České Budějovice poptává dva 
dobrovolníky na přechod u Základní školy Dukelská. 
  

  

https://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/2124
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Úterý, 23. listopadu 2021 

Zdroj: Jihočeská televize (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Kateřina Hálová 
_________________________________________________________________________ 

Dobrovolníků na přechodech pro chodce, kteří dohlížejí na ranní 

pohyb žáků u základních škol, je v krajském městě nedostatek. 

 

Už v roce 2013 vznikl z iniciativy Městské police České Budějovice dopravně 
bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech. V současné době trápí strážníky 
nedostatek těchto asistentů, a tak se snaží oslovit nové zájemce, kteří by byli spolehliví 
a náročnou a zodpovědnou práci za každého počasí vykonávali. 

Důvodem vytvoření tohoto projektu byl nedostatek personálních kapacit a plnění 
dalších úkolů, které strážníkům nedovolovaly dohlížet na všech přechodech pro 
chodce, kde by to bylo z hlediska bezpečného přecházení zapotřebí. 

„Když je velký provoz, napočítáme za hodinu přes 1300 aut,“ říká dobrovolnice z 
Nových Hodějovic Marie Korčáková. „My jsme s kolegyní dobrovolníci už šest let,“ 
dodává Pavel Hovorka. Oba dva přivedla k práci asistenta městské policie na přechodu 
pro chodce v Nových Hodějovicích jejich vnoučata. 

Dobrovolníci jsou na přechodech přítomni v průběhu celého školního roku, tedy od 1. 
září do 30. června, vždy v době od 7:00 do 8:00 hodin. „Je to práce nejen časově 
náročná a zodpovědná, ale také práce za každého počasí, proto dobrovolníky 
motivujeme finanční odměnou,“ říká mluvčí českobudějovické městské policie Věra 
Školková. V současné době působí v Českých Budějovicích 11 dobrovolníků u 
základních škol Kubatova, Dukelská, Matice Školské, Emy Destinnové, na sídlišti Máj a 
v Nových Hodějovicích. 

Nejvhodnějšími kandidáty na tuto dobrovolnou práci jsou podle mluvčí policie 
především aktivní senioři. Aktuálně Městská policie České Budějovice poptává dva 
dobrovolníky na přechod u Základní školy Dukelská. 

 

 

 

https://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/2114
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Středa, 24. listopadu 2021 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně/ Společnost 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Primátor města poděkoval patnácti strážníkům Městské policie 

České Budějovice za dlouholetou činnost 
 

Ocenění strážníci Městské policie České Budějovice.   

 

Autor / zdroj foto: Věra Školková 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Ve čtvrtek 18. listopadu a v úterý 23. listopadu 2021 poděkoval primátor města Ing. 
Jiří Svoboda patnácti strážníkům Městské policie České Budějovice za dlouholetou 
činnost. Strážníky ocenil za svědomité plnění svých úkolů zvláště v této nelehké době 
a vyjádřil přání, aby strážníci oslavili další pracovní jubilea v řadách městské policie. 

Strážníkům popřál i koordinátor Městské policie České Budějovice Ing. Vilém Vávra, 
který si zároveň převzal poděkování za 30 let práce u městské policie. Spolu se 
strážníkem Milanem Rotbauerem, který si též odnesl ocenění za odsloužených 30 let, 

https://jiznicechy.regiony24.cz/11-237876-primator-mesta-podekoval-patnacti-straznikum-mestske-policie-ceske-budejovice-za-dlouholetou-cinnost
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byli jedněmi z prvních strážníků u vznikající Městské policie v Českých Budějovicích 
v roce 1991. 

Za 25 let u Městské policie České Budějovice byli oceněni strážníci Bohumil Novák, 
Miroslav Žižka a Petr Čejka, za 20 let strážníci Tomáš Hubinger, Jan Pavel, Hana 
Šiveňová, Hana Valentová, Martin Bohdal, Marian Strouhal, DiS, Helena Makovičková 
a Bc. David Stoklasa. Za 10 let u českobudějovické městské policie si odnesli ocenění 
strážníci Tomáš Macek a Klára Machnicová. 

 

Středa, 24. listopadu 2021 

Zdroj: České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Novinky 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Primátor města poděkoval patnácti strážníkům Městské policie 

České Budějovice za dlouholetou činnost 

Ve čtvrtek 18. listopadu a v úterý 23. listopadu 2021 poděkoval primátor města Ing. Jiří 
Svoboda patnácti strážníkům Městské policie České Budějovice za dlouholetou činnost. 
Strážníky ocenil za svědomité plnění svých úkolů zvláště v této nelehké době a vyjádřil 
přání, aby strážníci oslavili další pracovní jubilea v řadách městské policie. Strážníkům 
popřál i koordinátor Městské policie České Budějovice Ing. Vilém Vávra, který si 
zároveň převzal poděkování za 30 let práce u městské policie. Spolu se strážníkem 
Milanem Rotbauerem, který si též odnesl ocenění za odsloužených 30 let, byli jedněmi 
z prvních strážníků u vznikající Městské policie v Českých Budějovicích v roce 1991. 
Za 25 let u Městské policie České Budějovice byli oceněni strážníci Bohumil Novák, 
Miroslav Žižka a Petr Čejka, za 20 let strážníci Tomáš Hubinger, Jan Pavel, Hana 
Šiveňová, Hana Valentová, Martin Bohdal, Marian Strouhal, DiS, Helena Makovičková 
a Bc. David Stoklasa. Za 10 let u českobudějovické městské policie si odnesli ocenění 
strážníci Tomáš Macek a Klára Machnicová.  

 

https://www.c-budejovice.cz/primator-mesta-podekoval-patnacti-straznikum-mestske-policie-ceske-budejovice-za-dlouholetou-cinnost
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Úterý, 23. listopadu 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko, str. 2 

Autor: Edwin Otta 
_________________________________________________________________________ 

Chtěla ukrást pokrývky   

 

České Budějovice – Hlídka městské policie v jihočeské metropoli vyjela o víkendu na 
oznámení o krádeži pěti pokrývek z předzahrádky baru v Široké ulici. Pachatelkou 
krádeže měla být podle zaměstnance provozovny přítomná jedenatřicetiletá žena z 
Jindřichohradecka. 

Zjevně podnapilá žena však možnou krádež popřela. Následně provedená orientační 
dechová zkouška na alkohol u ní ukázala výsledek 2,89 ‰. Dalším šetřením události se 
nyní bude zabývat správní orgán. 

 

 

Pondělí, 22. listopadu 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko, str. 2 

Autor: Edwin Otta 
_________________________________________________________________________ 
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Úterý, 23. listopadu 2021 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně/ Krimi 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Muž okradl spícího muže, díky svědkovi se strážníkům podařilo 

pachatele dopadnout 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Krádež mobilního telefonu z kapsy ležícího muže v ulici N. Frýda neušla v pátek večer 
náhodnému svědkovi. Ten na místo přivolal hlídku městské policie a strážníky navedl 
směrem, kudy se pachatel ubíral. Ti muže podezřelého z krádeže zajistili a předali ho 
do rukou policistů. Poškozený muž však o ničem nevěděl. Po mnoha sklenkách 
alkoholu skončil na protialkoholní záchytné stanici. 

V pátek 19. listopadu v půl desáté večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 
o muži ležícím na zemi vedle lavičky v ulici N. Frýda. Při čekání na příjezd strážníků však 
oznamovatel spatřil, jak k ležícímu muži náhle přistoupil jiný muž. Ten prohledal kapsy 
spícího muže a se získanou kořistí se vydal k odchodu. Svědek události však sledoval 
jeho kroky. Přijíždějící hlídku městské policie poté navedl správným směrem. 

Strážníci muže odpovídajícího popisu pachatele dostihli ve Větrné ulici. Muži přitom 
cestou upadl na zem odcizený mobilní telefon. Strážníci v podezřelém muži zjistili 
devětačtyřicetiletého občana z Českých Budějovic. 

Poškozený muž ležící a spící na zemi v ulici N. Frýda přitom o ničem nevěděl. Po jeho 
probuzení strážníci zjistili, že se jedná o pětačtyřicetiletého místního obyvatele. Tomu 
se zjevně pod vlivem alkoholu nepodařilo dojít domů. Následně provedená orientační 
dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 3,04 ‰. Strážníci proto na místo 
přivolali zdravotnickou záchrannou službu k posouzení zdravotního stavu dotyčného 
muže. Lékař rozhodl o jeho umístění na protialkoholní a protitoxikomanickou 
záchytnou stanici. Tam ho následně převezla hlídka městské policie. 

Pachatele krádeže strážníci předali pro podezření z přečinu krádeže do rukou přivolané 
hlídky Policie ČR. 

 

 

https://jiznicechy.regiony24.cz/14-237844-muz-okradl-spiciho-muze--diky-svedkovi-se-straznikum-podarilo-pachatele-dopadnout
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Pondělí 22. listopadu – Pátek 26. 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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