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Neděle, 2. října 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: František Linduška 
__________________________________________________________________________ 

Budějčtí strážníci posbírali tento rok už přes devět stovek injekčních 

stříkaček 
 

Strážníci nejčastěji vyrážejí k nálezům použitých injekčních stříkaček zejména do okolí 
vlakového nádraží, sídliště Máj, centra města nebo na Palackého náměstí. Od začátku 
letošního roku jich nejen na těchto místech našli už přes devět stovek. Například u 
dětského hřiště v Rožnově jich na jednom místě objevili bezmála sto. Narkomané se 
obvykle sdružují právě na místech, jako jsou dětská hřiště, parky nebo třeba v okolí 
výměníků.  

Sběr nebezpečného infekčního materiálu patří k důležité součásti práce budějckých 
strážníků. Nejčastěji se jedná právě o použité injekční stříkačky, výjimkou nejsou ale 
například ani nálezy léčiv nebo jiných pomůcek k výrobě drog. Při poranění o použitou 
jehlu hrozí vysoké riziko nákazy infekční nemocí, například žloutenkou nebo virem HIV.  

„Nejrozšířenějším výskytem infekčního materiálu na území města je především široké 
okolí vlakového nádraží, sídliště Máj, centrum města nebo okolí Palackého náměstí. 
Místem, kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou 
zejména ulice, parky, výměníky nebo dětská hřiště,“ upozorňuje mluvčí budějckých 
strážníků Věra Školková. Pomůcky k aplikaci drog ale zanechávají například i na 
veřejných toaletách v obchodních centrech nebo v restauracích.  

Od začátku letošního roku evidují strážníci již 908 kusů sebraných použitých injekčních 
stříkaček. Nejedná se přitom pouze o jednotlivé nálezy. Náhodný kolemjdoucí si na 
dětském hřišti v Rožnově povšiml, že na jednom místě se nachází velké množství jehel. 
Strážníci zde následně zajistili neuvěřitelných 95 kusů injekčních stříkaček.  

„Desítky dalších byly v průběhu roku nalezeny i v parku Na Sadech, na sídlišti Vltava, na 
Zátkově nábřeží, v opuštěné budově blízko vlakového nádraží, v obchodním centru na 
Pražské třídě nebo v Tylově ulici. Těžko uvěřitelný byl pro obyvatelku ve Vodňanské ulici 
nález dvaceti injekčních stříkaček v domovní schránce,“ zmínila Školková.  

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/36269-budejcti-straznici-posbirali-od-zacatku-roku-uz-pres-devet-set-pouzitych-injekcnich-strikacek.html
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Nejohroženější skupinou, která je vystavená riziku poranění o odhozený infekční 
materiál, jsou bohužel děti. „Ty často nejsou schopny rozeznat nebezpečí a neví, jak se 
v případě takového nálezu zachovat. Strážníci městské policie proto v rámci prevence 
kriminality na dané téma pořádají přednášky již pro nejmenší děti z mateřských škol,“ 
informovala Školková.  

Strážníci apelují na každého, kdo narazí na odhozenou injekční stříkačku či jiný infekční 
materiál, aby věc neprodleně oznámil na linku 156. Zároveň zdůrazňují, aby lidé nikdy 
nesbírali infekční materiál holýma rukama. „Naši strážníci jsou ke sběru takového 
materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, s nimiž injekční 
stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují,“ doplnila mluvčí.  
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Středa, 28. září 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Den pro zelené město přilákal v Budějovicích dva tisíce školáků 
 

Do Výtopny Vráto na okraji Českých Budějovic přišli nejen školáci. Nabídl ekologickou 
výchovu, zábavu i vize. 

Hodinu po poledni bylo v úterý 27. září 2022 v jihočeské metropoli jasné, že 
premiérový Den pro zelené město, který ve výtopně Vráto pořádala městská teplárna, 
padl na úrodnou půdu. To ho už navštívily dvě tisícovky dětí ze základních i středních 
škol. Odpoledne pak patřilo spíše veřejnosti, která měla tento dosluhující energetický 
areál, vyrábějící ve spotřebitelských špičkách teplo od roku 1989, možnost vidět vůbec 
poprvé. 

Největší zájem byl o komentované exkurze do výrobního bloku a hlubinného zásobníku 
uhlí. V rozlehlém areálu je doplňovala řada vzdělávacích aktivit, spojených zvláště 
s likvidací, tříděním a dalším využitím komunálních opadů. 

„Plných 70 procent odpadů, které ze směsných černých popelnic vytřídíme, lze ještě 
dál zpracovat a využít. Tedy jen 30 procent by jich mělo skončit jako palivo k výrobě 
tepla a elektřiny,“ říkal Petr Novotný u expozice Institutu cirkulární ekonomiky. Sám 
oblečeny v ochranném overalu a rukavicích s pomocníky probíral kontejner s odpady 
z nedaleké obce. Ilustroval tím, jak důležité je třídění odpadů hned v domácnostech, 
protože i z této „všehochuti“ vznikaly pytle s bioodpady, plasty i papírem. Podobné 
rozbory slouží obcím při rozhodování, jak na svém území zlepšit podmínky pro třídění. 

Podobně mluvil i Martin Pleva z firmy Elmot Servis, když ukazoval, že ani elektrické 
spotřebiče nemusí při poruše hned končit ve sběrném dvoře, ale lze je ekonomicky a 
efektivně opravit a dál využívat. „Třeba bojler, který neteče, může po opravě dál 
spolehlivě sloužit. Ekonomika se zde prostě prolíná s ekologií,“ dodal. 

Podle Václava Krále, předsedy představenstva českobudějovické teplárny, bylo cílem 
akce veřejnosti připomenout, že dopady na životní prostředí může ovlivnit každý. A to 
zejména lokálně, při svých běžných každodenních aktivitách. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/den-pro-zelene-mesto-prilakal-v-budejovicich-dva-tisice-skolaku-20220928.html
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Současně teplárna chtěla ukázat lokalitu, kde dosluhující, ale stále spolehlivou uhelnou 
výrobu tepla z uhlí, nahradí do konce desetiletí moderní technologie ZEVO. Zařízení na 
energetické využití odpadů, v němž se vedle tepla vyrábí i elektřina. Záměr už 
projednávalo také současné zastupitelstvo a otevřelo mu cestu při schvalování 
energetické koncepce města. Mimo jiné se debatovalo také o tom, jak velký objem 
odpadů by se mohl zpracovávat nebo jak velký okruh obcí by měl zásobovat ZEVO 
odpadem. Podle návrhu zastupitele Svatomíra Mlčocha by měla podstatná část odpadů 
směřovat do nového zařízení po železnici. Samotné České Budějovice ale produkují 
pouze část potřebného odpadu. Proto bude nutné v budoucnu zpracovávat i odpad 
z dalších měst a obcí. V současnosti podobné zařízení v kraji chybí. 

„Je to technologie, kterou využívají ve stovkách evropských měst. Bezpečná, spolehlivá, 
přívětivá k životnímu prostředí,“ dodal Václav Král. Vytvoří se tím i podmínky pro 
sdílené využívaní čistých energií místními obyvateli a firmami, což podmínky pro život 
v Českých Budějovicích opět zlepší. Základem je předloni přijatá Strategie pro zelené 
město, která ukončí uhelnou éru teplárny. Ta své zdroje nově postaví na 
dokončovaném horkovodním přivaděči z JE Temelín, zahajovaném retrofitu kotle na 
spalování biomasy, hlavně dřevní štěpky, a právě zamýšleném ZEVO Vráto. 

Vedle zábavně - naučných prezentací firem, které umí odpad třídit, recyklovat a vracet 
do oběhu, doprovodný program ve Výtopně Vráto nabídl možnost vylézt pod 
dohledem zkušených profesionálů na první ochoz vráteckého komínu, ukázky 
elektromobility nebo jízdu historickou drezínou po místní železniční vlečce. Svou práci 
ukázali i zástupci Červeného kříže, Dopravního podniku města České Buědjovice, 
policie a ZOO Ohrada. 

Ve spojení s ekologickými tématy šlo o unikátní akci, na níž se podílely desítky partnerů 
a zhruba 120 lidí. 
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Pondělí, 26. září 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Lidé nejčastěji ztrácejí klíče. Na radnici se ale už objevily i zuby 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Klíče, peněženky, jízdní kola, ale i doklady patří mezi nalezené 
věci, které strážníci městské policie i lidé nejčastěji přinášejí na českobudějovickou 
radnici, konkrétně na odbor vnitřních věcí. Letos je takových položek zatím 198. 

Pracovnice odboru jejich seznam pravidelně zveřejňují na městských webových 
stránkách, takže i tam se mohou lidé dozvědět, jestli jejich ztracenou věc někdo našel 
a odevzdal. Stačí kliknout na kolonku ztráty a nálezy. 

„Je až s podivem, co všechno člověk dokáže ztratit. Už se tady řešil třeba nalezený 
rybářský prut s navijákem, sádrové modely zubů i nálezy vyšších částek peněz," 
podotkla mluvčí města České Budějovice Jitka Brůha Welzlová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/68368-lide-nejcasteji-ztraceji-klice-na-radnici-se-ale-uz-objevily-i-zuby/
https://www.jcted.cz/68368-lide-nejcasteji-ztraceji-klice-na-radnici-se-ale-uz-objevily-i-zuby/
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Pondělí, 26. září – Pátek 30. září 2022 

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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