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Na bezpečnost dohlédne sedm asistentů prevence kriminality
Také v letošním roce pomohou budějovickým strážníkům s dohledem na pořádek a klid
v ulicích asistenti prevence kriminality. Bude jich sedm a pohybovat se budou v těch
nejproblematičtějších oblastech, jako jsou Palackého náměstí a okolí, sídliště Máj, Lannova
třída či část Novohradské ulice. Město požádalo ministerstvo vnitra o dotaci na jejich
fungování a očekává více než 1,1 milionu korun. Radnice přidá dalších 376 tisíc.

Pondělí, 23. ledna 2017
Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2 (odkaz)
Autor: der
___________________________________________________________________________

Noční akrobat pobavil strážníky
České Budějovice – V sobotu hodinu po půlnoci překvapil strážníky pohled na obrazovky
městského kamerového systému ukazující muže, který v ulici Karla IV. poblíž hlavního náměstí metal
přemety na silnici. Kromě nich předváděl i další gymnastické prvky. Ukázalo se, že jde o 22letého muže
z Českokrumlovska.
Strážníci ho poučili, že svým jednáním ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu.
"Mladému muži postačila domluva, aby svou tělovýchovnou činnost ukončil a odešel," doplnila mluvčí
městské policie strážníků Věra Školková.
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Muž v noci metal u náměstí přemety, strážníci mu domluvili
České Budějovice - Rušnou noční službu mají za sebou českobudějovičtí strážníci.
V sobotu kolem jedné hodiny raaní například spatřili prostřednictvím městského kamerového
systému muže, který v ulici Karla IV. poblíž hlavního náměstí metal přemety na silnici.
Kromě přemetů předváděl mladík i další gymnastické prvky. Ukázalo se, že jde
o 22letého muže z Českokrumlovska. Strážníci ho poučili, že svým jednáním ohrožuje
bezpečnost a plynulost silničního provozu. "Mladému muži postačila domluva k tomu, aby
ustal ve své tělovýchovné činnosti a z místa odešel," doplnila mluvčí strážníků Věra Školková.
Mrazivá páteční noc z 20. na 21. ledna přinesla strážníkům i další případy obvyklé spíše
pro letní období. Vyjížděli totiž k několika stížnostem na rušení nočního klidu. Dva případy se
udály v centru města, kdy noční klid rušili příliš hluční hosté a hlasitá reprodukce z místních
restauračních podniků. Dva případy potom strážníci řešili na sídlišti Máj, kde lidem nedopřáli
klidný spánek příliš hluční sousedé. "Ve všech případech se strážníkům podařilo zjednat
nápravu, k jejich vyřešení postačila domluva," řekla Věra Školková.
Strážníci rovněž kontrolovali bezdomovce nebo asistovali zdravotníkům při převozech
pacientů a protialkoholní záchytnou stanici.

Úterý, 24. ledna 2017
Zdroj: pravo.novinky.cz
Autor: Stáňa Seďová
___________________________________________________________________________

Lidé volají o pomoc nejvíc pro ptáky, lidi a kočky
Policie vyzývá občany, aby byli v mrazivých dnech ohleduplní a hlásili jí, koho ohrožuje
umrznutí. Kupodivu na žebříčku důvodů, proč nyní lidé volají strážce zákona, je první ptactvo.
Jedni chtějí ptáky zachraňovat před umrznutím, druzí se děsí ptačí chřipky.
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Na linky 158 či 156 se v těchto mrazivých dnech obrací mnoho lidí s obavami z umrznutí osob
i zvířat. Například v hlavním městě se lidé vůbec nejčastěji zajímají o mrznoucí ptactvo.

Na rybnících nekrmit
"Nejvíce nám lidé v tomto období volají kvůli ptákům. Je to jednak dáno mrazy, ale také
obavami z ptačí chřipky. Volají nám vyděšeně, ať si uhynulé ptáky odvezeme. Naše odchytovka
je na to samozřejmě vybavena, zajistí místo úhynu ptáka, aby nedošlo ke kontaktu s lidmi a
jinými zvířaty. Buď ho jen vyloví, nebo místo dezinfikují. A pak kontaktují veterinární správu.
Poté se postupuje dle jejích pokynů. Zvíře jde na pitvu, nebo do kafilérie. Jedná se ale o větší
ptáky – volavky, labutě," popsal postup pražské městské policie její mluvčí Jan Čihák.
(Pokračování na str. 2)
Lidé volají v mrazech o pomoc…
(Pokračování ze str. 1) Mnoho lidí se obrací přímo na zvířecí záchranku. "Nyní řešíme
zvýšený zájem lidí o labutě a kachny, které jim přiletí na rybníky nebo jiné stojaté vody. Hlásí
nám, že jsou přimrzlé, ale to často nebývají. Stačí se k nim jen přiblížit nebo zatleskat a zvednou
se. Labutě si často jen přisednou nohy, ale odletět normálně mohou," vysvětluje David Zítek z
Domu ochránců přírody v Praze.
Mezi bezdomovci mrznou i děti
"Důležité je nekrmit je. Nedokrmovat na ledě nebo na stojaté vodě. Ptáci by měli
shánět přirozenou potravu, a tedy vzlétnout a zamířit spíše na tekoucí vody. Když je hůř, ať
lidé samozřejmě volají nás," doplnil Zítek.
Lhostejný není Čechům ani osud lidí žijících na ulicích či nešťastníků, kteří v mrazivých
nocích doslova riskují život, když si společensky unavení zdřímnou na lavičce. "Lidé nám volají
nyní více kvůli bezdomovcům, ale i jedincům, kteří prostě přeberou a na cestě domů usnou na
zastávce MHD. Jsou ohleduplní," potvrdil mluvčí Městské policie České Budějovice David
Štýfal.
"Prakticky každý den přijímáme telefonát některého starostlivého občana, který se bojí
o někoho jiného, aby neumrzl. Samozřejmě denně strážníci procházejí rizikové oblasti i v rámci
běžné činnosti a kontrolují skupinky bezdomovců, zda nejsou ohroženi nebo zda mezi nimi
nejsou děti. V minulosti jsme narazili na skupinu, která přežívala v mrazech v chatové oblasti
v domečku uplácaném z hlíny a byly v ní i děti. To se samozřejmě řešilo ihned na místě žádostí
o spolupráci sociálního odboru a jejich přemístěním do tepla," řekl redakci Jakub Ghanem,
mluvčí brněnských strážníků.
Obyvatelé jsou starostliví, i pokud jde o domácí zvířata. V mrazech mají strach zejména
o kočky. "V této mrazivé době přibývá i telefonátů týkajících se zvířat. Většinou spíše koček,
které, je-li to potřeba, naše odchytová služba převáží do našeho útulku," doplnil Ghanem.
ŠTÝFAL DAVID
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O psy není podle mluvčího MP Praha potřeba se nyní nijak významně obávat. "Pejskaři sami
chodí méně často venčit a na kratší dobu. Psi tolik neutíkají," dodal Jan Čihák.

Úterý, 24. ledna 2017
Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2
Autor: zz
___________________________________________________________________________

Ujížděl strážníkům, neboť nesměl řídit
České Budějovice – Při sobotním průjezdu ulicí Milady Horákové na sídlišti Máj vyděsili
strážníci řidiče škodovky. Když kolem jedné hodiny po půlnoci vyjížděl od čerpací stanice,
uviděl služební vůz městské policie a šlápnul na plyn. Prudce vyjel na hlavní silnici a řítil se
směrem na sídliště Šumava.
Tam ho strážníci dostihli a zastavili. "Po výzvě strážníků k předložení dokladů
potřebných k řízení vozidla 44letý muž uvedl, že řidičský průkaz nemá. Bez zapírání se přiznal,
že mu byla uložena sankce spočívající v zákazu řízení motorových vozidel," vysvětlila mluvčí
městské policie Věra Školková důvod jeho divoké jízdy. Strážníci poté přivolali policejní hlídku,
která tuto skutečnost ověřila a případ převzala k dalšímu vyšetřování.

Úterý, 24. ledna 2017
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Yvetta Chmelová
___________________________________________________________________________

Hasiči vytahovali z Vltavy další uhynulou labuť. U předchozích dvou
veterináři potvrdili ptačí chřipku
úterý, 24. ledna 2017, 18:09

Další uhynulou labuť v úterý v podvečer vytahovali z Vltavy českobudějovičtí hasiči ve
spolupráci s městskými strážníky. Tentokrát byla labuť ve vodě u Dlouhého mostu. „Protože je
teď velmi aktuální nákaza ptačí chřipky, měli na sobě hasiči i strážníci ochranné obleky.
Uhynulou labuť odvezli na veterinární správu, kde ji vyšetří,“ uvedl mluvčí městské policie
ŠTÝFAL DAVID
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David Štýfal. Je to už třetí případ uhynulé labutě v Českých Budějovicích. U dvou nalezených
labutí z minulého týdne byla v pondělí prokázána nákazu aviární influenzou H5. Veterinární
správa posléze potvrdila, že se jednalo o vysoce patogenní subtyp H5N8. Doposud byla letos
ptačí chřipka H5 v České republice potvrzena u 22 uhynulých volně žijících ptáků, u 17 z nich
následně také H5N8. Od 4. do 20. ledna bylo ve Státním veterinárním ústavu na ptačí chřipku
vyšetřeno celkem 374 uhynulých ptáků, a to z chovů i volně žijících.

Čtvrtek, 26. ledna 2017

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3
Autor: Jana Zuziaková
___________________________________________________________________________

Labutě nalezené na Vltavě zahubila ptačí chřipka
Uhynulé labutě nalezené na Vltavě byly nakažené.
České Budějovice – Testy v národní referenční laboratoři potvrdily onemocnění ptačí
chřipkou u uhynulých labutí nalezených 18., 19., a 22. ledna na Vltavě. Podle ředitele Krajské
veterinární správy Františka Kouby byla jedna pozitivní na vysocepatogenní subtyp H5N8,
který se vyskytuje pouze v populaci ptáků a přenáší se trusem. Dosud hasiči na základě
upozornění občanů odstraňovali z řeky Vltavy pět ptáků, poslední včera dopoledne. Jde o
rizikovou oblast u lávky pro pěší na sídlišti Vltava.
Protože je nákaza v krajském městě prokázána, testy dalších případných "obětí" nejsou
nutné. Pokud někdo mrtvého či skomírajícího opeřence objeví, neměl by na něj sahat a nález
ohlásit hasičům či městské policii, kteří se o vše potřebné postarají. Protože v případě nálezů
v Českých Budějovicích se jedná o ptáky volně žijící v přírodě, nejsou přijímána žádná
mimořádná opatření.
"O situaci jsme informovali odbor životního prostředí magistrátu, primátora, městskou
policii," uvedl František Kouba. "Dbáme na ochranu zdraví lidí, takže kdo přijde do kontaktu s
uhynulým ptactvem, to znamená městská policie, inspektorát veterinární správy či hasiči, je
nahlášen u krajské hygienické stanice a prostřednictvím svého lékaře je po deset dnů
sledován," doplnil ředitel František Kouba.
Vzhledem ke krajskému výskytu ptačího moru mezi volně žijícím vodním ptactvem je
pro chovatele hrabavé a vodní drůbeže i dalších opeřenců důležité zachovávat preventivní
bezpečnostní opatření a zabránit tak rozšíření aviární influenzy mezi domácí ptáky.

ŠTÝFAL DAVID

5

MONITORING TISKU - 4. TÝDEN 2017
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE
Co je ptačí chřipka, čeho se vyvarovat
Ptačí chřipku, známou od 19. století jako ptačí mor, způsobují chřipkové viry typu A. Na
člověka se virus určitého typu přenáší jen zřídka, ale pak má více než 50procentní úmrtnost.
Příznaky u lidí jsou podobné jako u klasické chřipky, ale mohou se objevit i méně časté,
jako zánět spojivek, zápal plic či ztížené dýchání.
Nakazit se lidé mohou přímým kontaktem s infikovaným ptákem: a při zabíjení drůbeže
a při jejím škubání a při dalším zpracování nakaženého masa.
Ochrana chovů: zabránit kontaktu chované drůbeže a dalších ptáků se všemi divoce
žijícími jedinci, tzn. držet chovy pod střechou, pomocí zasíťování chránit i všechny otvory,
zabránit kontaktu volně se pohybujících ptáků s krmivem.

Sobota, 28. ledna 2017
Zdroj: jcted.cz (odkaz)
Autor: Lucie Váchová
___________________________________________________________________________

Spící žena na Máji vytopila několik pater domu
28.1.2017 12:42

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 27. ledna v půl osmé večer přijali českobudějovičtí
strážníci oznámení od obyvatelky sídliště Máj, které stropem do bytu prosakovala voda. Voda
měla vytékat z jednoho bytu v horním patře, který obývala starší žena. Ta ale na zazvonění
nereagovala a voda už protékala přes několik pater. Najevo také vyšlo, že obyvatelé domu
dosud neuzavřeli hlavní přívod vody.
Strážníci na místo okamžitě vyjeli. S oznamovatelkou se snažili opakovaně kontaktovat
obyvatelku bytu, ale marně. Žena ale měla být s jistotou uvnitř. Z bytu byly dokonce slyšet
zvuky zapnutého televizoru. Strážníci proto dále nečekali. Na místo přivolali hasiče a policisty.
Mezitím se dostavil správce domu, který uzavřel hlavní přívod vody. Po otevření bytu, ze
kterého unikala voda, se ukázalo, že pětašedesátiletá obyvatelka tvrdě spí. O havárii neměla
ani potuchy. Příčina úniku vody byla na první pohled zřejmá. Na vině byla vadná vodovodní
baterie. Celý případ si k prověření převzali policisté.
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