UDÁLOSTI

RADNICE PŘITVRZUJE
VŮČI NEKALOSTEM V CENTRU

UCTILI JSME
PAMÁTKU
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OBĚTÍ TERORISTICKÉHO ÚTOKU

Policejní akce v centru vedla mimo jiné k zadržení dvou prodejců drog.

Navzdory nedostatečnému
počtu policistů a strážníků
postupuje radnice Prahy 1
tvrdě proti nepravostem, které
centrum města přitahuje.
V pátek 20. září večer proběhla v centru metropole bezpečnostní akce Policie
ČR, která byla zaměřena na dodržování
veřejného pořádku, dodržování zákazu
nalévání alkoholu mladistvým a další
protizákonné jednání.
Během této akce se policisté zaměřili
také na akci Pub Crawl, jejíž účastníci
se posléze přesunuli do klubu Roxbury
v Rybné ulici. Zde policisté – společně
s hasiči a pracovníky živnostenského
úřadu a stavebního úřadu a také za
přítomnosti starosty Prahy 1 Oldřicha
Lomeckého a šéfa bezpečnostní komise
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Zdeňka Skály – zkontrolovali všechny
přítomné. Přitom zjistili, že v podniku
bylo přítomno 230 lidí, přičemž povolená kapacita je 150 osob. Celou záležitost bude řešit stavební úřad.
Během této kontroly byli rovněž zjištěni 4 mladiství pod vlivem alkoholu.
Další tři mladistvé pod vlivem alkoholu policisté objevili při dalších kontrolách na jiných místech. Zároveň zadrželi
2 prodejce drog.
V uplynulém měsíci se také podařilo
z Prahy 1 úředně „vyexpedovat“ osobu,
která se žebráním dopustila opakovaného přestupku. Vztahuje se na ni totiž
nová možnost, kterou mají samosprávy
– zakázání pobytu. Pokud by byl tento
přestupce znovu přistižen na území
první městské části, bylo by s ním již zahájeno trestní řízení vedoucí až k pravděpodobnému odsouzení s nepodmíněným trestem odnětí svobody. Další
podobné případy jsou v šetření.

Přesně dvanáct let uplynulo 11. září
2013 ode dne, kdy islámští teroristé
unesli americká letadla a zaútočili
jimi na objekty v USA. Památku
obětí si na Kampě opět připomenulo
vedení Prahy 1 společně se Sborem
dobrovolných hasičů Praha 1.
Mezi těmi, kteří tehdy zahynuli,
a to při záchraně druhých, bylo 343
newyorských hasičů a záchranářů.
„Newyorská tragédie nesmí být
zapomenuta – jako připomínka toho,
jak zranitelná je západní demokracie, i toho, jakého hrdinství je člověk
schopen. Newyorské neštěstí nám
zároveň připomíná, že nesmíme
polevit, a to ani na chvíli, při ochraně demokracie a že za její obranu
musíme být připraveni bojovat,“ řekl
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
Letošní pietní akt měl rovněž vzácného hosta – kardinála Dominika
Duku, který se stal jakýmsi patronem
našich dobrovolných hasičů, když
v červnu letošního roku požehnal
jejich novému, modernímu hasičskému vozu a praporu. Sympatickou
součástí celého ceremoniálu bylo
předání osvědčení mladým hasičům,
kteří v rámci letního příměstského
tábora, pořádaného našimi dobrovolnými hasiči na Hradčanech,
absolvovali základní kurz hasicích
technik a osvojili si základní hasičské
dovednosti.
Další informace o činnosti Sboru
dobrovolných hasičů Praha 1 najdete
zde www.hasicipraha1.cz!
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