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ÚSTECKO | Region
Nesklizenou
zeleninu dali
potřebným

Postřehy z Bukova
Takový konec by si nezasloužil

Krátce
Mladé pěvce i pěvkyně v hitech
doprovodí orchestr divadla z Ústí
Ústí n. L. – Mladé talenty z celého světa zazpívají
20. srpna v 17 hodin v Severočeském divadle árie ze
světových oper Piková dáma, Bohéma, Evžen Oněgin, Romeo a Julie, Figarova svatba, Únos ze serailu,
Cosi fan tutte, Nabucco, La traviata, Kníže Igor či
Tannhäuser. Vstupné je nízké, jen 50 a 100 Kč. (dts)

Lepší dát plodiny
chudým než je zaorat,
říkají farmáři.
VÁCLAV SEDLÁK

ustecky@denik.cz

Nedávno mě doprovázel z obchodu veliký
ježek. Pomalou chůzí jsem očima kontroloval díry v chodníku, volnou rukou
jsem zdravil muže, co pod tenisovým
hřištěm sekal trávu. Pan bodlinka si to
vykračoval pět metrů přede mnou, několikrát se zastavil, jako by mi dal šanci
na lepší výhled, potom odbočil do zahrady.
Tomuto drobnému zvířátku lidé přisuzují různé vlastnosti. Údajně dupe, je samá blecha, a když je třeba,
přepere i hada. Každý rok jsem měl ježka na zahradě,
a když se náhodou objevil v atriu, celá rodina ho pozorovala. Dokonce jsem mu před lety udělal z ostříhaných větví ovocných stromů několik hromádek, aby se
měl kam schovat. Už se těším, až ho ukážu vnučce.
Vzpomínám si, že jednou do Štursovky zabloudila
i malá srnka, nějak si to popletla a dalo jí dost práce
najít cestu zpět do lesa.
Smutně jsem včera přijal informaci od sousedky, že
ježka někdo přejel o ulici níž. Snad to nebyl ten cestovatel, pomyslel jsem si, ten se mi moc líbil. Takový
konec by si nezasloužil.
Miroslav Vlach

Řidiči jsou dále nepoučitelní, stále
riskují životy příliš rychlou jízdou
Ústecko – Pokud za letošní 1. pololetí dopravní
policie eviduje v Ústeckém kraji 745 dopravních
nehod zaviněných řidiči kvůli příliš rychlé jízdě, na
ústecký okres připadalo 127 z nich. Počet řidičů –
viníků nehod kvůli nepřiměřené rychlosti – proti
loňskému 1. pololetí ústecká dopravní policie evidovala o 32 více. Řidiči riskují i nadále. Např. podle
měření ústecké společnosti NTD group jeden řidič
se 25. července kolem půl sedmé večer prohnal ústeckou křižovatkou ulic Masarykova- Štefánikova
rychlostí 89 km/hod., místo aby ve městě dodržoval předepsanou rychlost 50 km/hod. (ro)

ahoj na světě
V ústecké Masarykově nemocnici porodily:

Úterý 1. srpna: 14.50 hodin, Eva Husáková, holčičku, 15.58
hodin, Irina Artemenko, chlapečka. 19.05 hodin, Kateřina
Drahošová, holčičku. 22.54 hodin, Kristýna Pánková, chlapečka. Středa 2. srpna: 4.05 hodin, Ing. Jana Kratochvílová,
holčičku. 12.45 hodin, Hana Lhotská, holčičku.
Rodičům blahopřejeme!

poslední rozloučení
Ve Starém krematoriu se rozloučíme:

Pátek 4. srpna: 10 hodin, Štěpán Hančl, ročník 1928,

Ústí nad Labem. 12 hodin, Jaroslav Šiler, ročník 1933
Ústí nad Labem.
Upřímnou soustrast.

Litoměřice – Více než tunou
čerstvé zeleniny a brambor
obohatila Potravinová banka
v Ústeckém kraji (PB) svou
současnou nabídku pro 25
odběratelů z domovů, azylových a jiných center a ústavů
sociální pomoci. Stalo se tak
díky zapojení do projektu
Zachraň jídlo. Při něm dobrovolníci posbírali na polích
výpěstky při paběrkování.
Téměř polovina darované
zeleniny pochází od ekologického zemědělce Karla
Tachecí z Budyně nad Ohří
na Litoměřicku. „Zástupci
projektu Zachraň jídlo mě
oslovili před dvěma lety a od
té doby jim dodávám přebytečnou produkci zeleniny. V
současné době část odebírá
potravinová banka, především to jsou salátové okurky
a cukety, ale také kořenová
zelenina. Jsem názoru, že je
lepší třeba i nestandardní
výpěstky rozdat než je zaorat,“ říká budyňský farmář.
Pracovníci potravinové
banky se nyní intenzivně
připravují na podzimní 5.
Národní potravinovou sbírku. „Stanovena je sobota 11.
listopadu, ale uvažuje se o
rozšíření o pátek, kdy většina rodin dělá větší nákupy.
Lidé jsou každý rok štědřejší,
loni jsme získali 112 tun po-

travin, což je o 38 tun víc než
v předchozím roce. Rozšiřuje
se i počet řetězců, které s
námi spolupracují. V Litoměřicích k Lidlu přibude
Kaufland a Albert v Želeticích,“ uvedla ředitelka PB
Radka Brychtová.
POTRAVIN PRO CHUDÉ
PŘÍŠTÍ ROK PŘIBUDE
Spolek si sáhl na dotace od
ministerstva zemědělství, za
které si loni pořídil dva
mrazáky pro mražené pečivo
a elektrický vysokozdvižný
vozík. Letos vyjede s novou
dodávkou vybavenou chladící jednotkou. „Zapojili
jsme se do nové evropské
potravinové a materiální
pomoci pro nejchudší osoby,
kterou zastřešuje ministerstvo práce a sociálních věcí.
Jedenáct organizací, které
projevily zájem o podporu,
tak může svým klientům
nabídnout vedle potravin
také textil, domácí potřeby,
či hygienické potřeby,“ vysvětlila Brychtová.
Potravinová banka se letos rozdělila na dva subjekty.
Ústecká se sídlem v Litoměřicích má působnost v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí, nové Džbánsko
pokrývá potřebné v okresech
Louny, Chomutov a Most.
Příští rok se potravinová pomoc potřebným výrazně
zvýší, změna zákona ukládá
řetězcům s prodejní plochou
nad 400 m2 povinnost, aby
potraviny, kterým hrozí likvidace, darovaly.

DO POTRAVINOVÉ BANKY se díky pomoci severočeských farmářů dostala i zelenina. Pomůže lidem z domovů, azylových a jiných
center a ústavů sociální pomoci. Foto: Deník/Karel Pech

Pozor na útoky internetových pirátů
FRANTIŠEK ROČEK

Ústecký kraj – Protipirátská
organizace The Software Alliance (BSA) varuje před
podvodníky, kteří požadují
tisíce korun za údajné porušení autorského práva. Podle
mluvčího BSA Jana Hlaváče
se útoky objevily i na severu
Čech.
„Muž z Ústí nad Labem
zjišťoval, co má dělat, proto-

že internetový prohlížeč má
zablokovaný výzvou zaplacení pokuty za porušení autorského práva. Dušoval se,
že nic neudělal a nehodlá
nikomu nic platit. Prý jen
hledal na internetu ke stažení nějaký software a možná na něco kliknul. Zaujala
ho stránka, kde se nabízel
drahý komerční software za
nízké ceny,“ popsal Hlaváč.
Podle BSA jde o různé va-

rianty vyděračských útoků.
Scénář je vždy podobný. Vyděrači zablokují počítač
smyšleným oznámením o
porušení autorského práva k
softwaru, filmům anebo
hudbě. Pod hlavičkou policie
chtějí zaplatit pokutu za porušení autorských práv. Pokud nezaplatí, vyhrožují
trestním stíháním.
„Jde o podvod. Ochránci
autorských práv ani policie

takto nekomunikují. Podvodníci vyděračské viry
umisťují na stránky, odkud
lze nelegálně stáhnout software, filmy či hudbu. Vyděračské viry umisťují i na
stránky s erotickým obsahem. Počítají s tím, že se lidé
leknou, že se dopustili něčeho nezákonného, a raději pár
tisíc zaplatí. Nedoporučujeme podvodníkům cokoli
platit,“ zdůraznil Hlaváč.

Přívalový déšť znovu vyplavil dům na Střekovském nábřeží
Pokračování ze strany 1
Podle Kardianové může za
zatápění ulice a domu, který
stojí v nejspodnějším místě
Střekovského nábřeží, nedostatečná kapacita kanálů
a snížení počtu kanalizačních vpustí. SčVK prý navrhoval postavit tady čerpací
stanici pro dešťové vody.
Nikdo ji ale nechtěl zaplatit.
„Dešťové vpusti jsou ve
správě a majetku majitele
komunikaci a veřejných
prostranství. To znamená

města. Nemáme o nich informace,“ pokračovala Kardianová.
Zdejší lidé ale nesouhlasí.
„Roky jsme měli pokoj. Přestalo to fungovat teprve před
čtrnácti dny. Spíš mám pocit,
že selhal lidský faktor a někdo něco opomenul,“ myslí
si Faiglová.
Ústecká primátorka Věra
Nechybová uvedla, že v noci
na místo dorazili i strážníci
městské policie i úředníci z
ústeckého odboru dopravy a

Foto: Jaroslava Faiglová

majetku.
„O situaci jsem dobře informovaná. Tento zoufalý
stav nelze ponechat bez nápravy. Je nezbytně nutné
najít řešení, aby se zdejší lidé nemuseli s obdobným
problémem opět potýkat.
Ihned vyzvu společnost
SčVK, abychom našli společně problém a vyřešili ho.
Nemůžeme si ho přehazovat
jako horký brambor,“ slíbila
primátorka.
Na Ústecku jinak hasiči

vyjeli minulou noc kvůli
bouři celkem šestkrát. Zatímco na Střekovském nábřeží museli vodu odčerpat,
pod viaduktem v Drážďanské ulici v Krásném Březně
sama odtekla.
„Odstraňovali nalomený
strom v kempu v Chabařovicích, spadlý strom v Ryjicích, tři na silnici v Povrlech
a větev z drátů trolejového
vedení v Krásném Březně,“
vyjmenoval mluvčí hasičů
Lukáš Marvan.
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