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Labutě nalezené na Vltavě
zahubila ptačí chřipka
Uhynulé labutě nalezené na Vltavě byly
nakažené.

Co je ptačí chřipka,

čeho se vyvarovat

JANA ZUZIAKOVÁ

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

Z regionu

ČESKOBUDĚJOVICKO

KRÁSNÍ PTÁCI, ale nyní se jich lidé spíše bojí, než by je obdivovali.
Jejich úhyn je signálem nákazy ptačí chřipkou. Foto: Deník/Klára Skálová

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.

Teplárna má nového šéfa
České Budějovice – Předsedou představenstva
Teplárny České Budějovice se stal Václav Král.
Do funkce jej v lednu dosadili členové dozorčí rady
teplárny, kteří z pozice předsedy představenstva
předtím odvolali Miroslava Houfka. Václav Král (36)
má ekonomické vzdělání se zaměřením na podnikovou ekonomiku a management. Dříve pracoval
například jako manažer strojírenského podniku,
působil také jako radní Jihočeského kraje za ODS
pro regionální rozvoj. Teplárna České Budějovice
zajišťuje dodávky tepla do domácností i podniků,
dividendy z akcií jsou příjmem rozpočtu města.
Město drží 99,55 % akcií společnosti. Více čtěte
v některém z příštích vydání Deníku. (mat)

Zastupitel složí slib v únoru

Odcizil věci za deset tisíc

Brala kola i kosmetiku

České Budějovice – Najít
pachatele, který se před časem vloupal do přízemní
garáže v bytovém domu,
se podařilo kriminalistům
z Územního odboru České
Budějovice.
Milan Bajcura, mluvčí
policie, upřesnil, že pachatelem je 34letý muž, který
vstoupil do chodby panelového domu a poté vzniklým
otvorem v obvodové zdi
vlezl dovnitř, kde odcizil

České Budějovice – Mladou
ženu z Táborska viní policisté z toho, že v Českých
Budějovicích napáchala
krádežemi škodu za bezmála 6000 korun.
Podle policejního mluvčího Milana Bajcury předali
policisté ženě v úterý sdělení o podezření z krádeže. A
protože jsou případy vedené
formou zkráceného přípravného řízení, lze předpokládat, že podezřelá bude

různé věci – sluneční brýle,
peněženku a drobnosti.
Majiteli tak způsobil škodu
za více jak deset tisíc.
„Uvedeného jednání
se dopustil, ačkoli byl v posledních třech letech trestán. Včera si tak na kriminální policii převzal usnesení o zahájení trestního
stíhání ze spáchání přečinu
krádež a porušování domovní svobody,“ dodal Milan Bajcura. (der)

↑ DO NOVÉHO ROKU s novou hrou
vstoupili herci z hlubockého
divadelního souboru Křížžáci.
Ti si pro své fanoušky připravili
divadelní hru s názvem Šňůra, která
vznikla na motivy hry Hermanna
Bahra Koncert. Zajít na jejich představení můžete už tento pátek a sobotu
do Kulturního centra Panorama.
Začátek je v 19 hodin. Foto: archiv souboru

g 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.
g Příznaky u lidí jsou
podobné jako u klasické
chřipky, ale mohou se
objevit i méně časté,
jako zánět spojivek,
zápal plic či ztížené
dýchání.
g Nakazit se lidé mohou
přímým kontaktem
s infikovaným ptákem:
a při zabíjení drůbeže
a při jejím škubání
a při dalším zpracování
nakaženého masa.
g 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.

České Budějovice – Nováčkem v českobudějovickém zastupitelstvu je
Tomáš Chovanec (na snímku). Doplní řady zastupitelů hnutí Občané pro
Budějovice poté, co se mandátu vzdal
Jiří Šesták. Ten své rozhodnutí zdůvodnil časovou zaneprázdněností spojenou s výkonem funkce místopředsedy Senátu, do
níž byl zvolen vloni na podzim. Tomáš Chovanec se
podle svých slov chce věnovat především sociální
oblasti a problematice bydlení. Slib zastupitele složí
na jednání, které se uskuteční 13. února. (mat)

do dvou týdnů souzena.
Žena (31 let) se podle policie dopustila krádeže jízdních kol a drogistického
zboží. Měla odcizit také
kosmetiku nebo potraviny,
když se v několika případech od listopadu do poloviny ledna vloupala do koláren bytových domů nebo
do areálu firmy. „Způsobila
škodu soukromým i právnickým osobám,“ doplnil
Milan Bajcura. (win)

V Budějovicích studuje nejlepší angličtinář
České Budějovice – Devatenáctiletý Milan Flachs (na
snímku) je šikovný student
posledního ročníku gymnázia
Jírovcova, který se chystá na
vysokou školu. Říká: „Chtěl
bych na práva, jestli mi to
vyjde.“
Už nyní je ale úspěšnější
než studenti v České republice
nebo dokonce v Evropě.
Milan se totiž stal absolutním vítězem jazykové soutěže
Best in English, které se zúčastnilo 15 107 studentů z 683
škol z 28 zemí Evropy, kde
angličtina není mateřským
jazykem.
Jeho gymnázium skončilo
na dvacátém druhém místě
celkově, mezi českými školami bylo sedmé. Do první
stovky se dostali další tři
studenti z gymnázia Jírovcova.
Soutěžit mohli pouze
účastníci, kteří nemají mezi
příbuznými rodilé mluvčí.
Milan, který je zvyklý, že občas někdo zkomolí jeho příjmení a anglicky ho vysloví
jako fleš, mi také musel vysvětlit, že v rodině nikoho
takového nemá.

Student působí
skromně. Vítězství
komentuje: „Bylo
těžké zpracovat,
když jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál. Spíš mělo radost okolí, než já.“
O svém úspěchu
se dozvěděl
těsně před
Vánoci od
ředitele
školy. Jeho rodiče
měli velkou radost.
„Mamka
to řekla
všem
v práci,“
vypráví.
Vítězství nečekal. Na test
bylo 60 minut, ale když ho
soutěžící odevzdali dřív, čas
se jim započítal do výsledku.
„Čekal jsem, že byl někdo určitě rychlejší,“ říká Milan,
který test odevzdal po asi 35
minutách téměř bez chyby.
Dodává: „Jak jsem ztratil ten
půlbod, myslel jsem, že budu
dobře umístěnej, ale ne, že
bych to vyhrál.“
Počítač hodnotil tři části

testu – gramatiku, porozumění čtenému textu
a poslechovou část. Tu si
Milan pochvaluje: „Texty
byly mimochodem dobře
napsané. Oproti
Cambridge testům byly
tyhle byly zábavněji
zpracované.“
Milan ani
spolužáci
zprvu klání
nedávali
velký význam.
„Strach
jsem
neměl,
protože
to bylo
v přátelském
prostředí, v učebně, kde už
jsem strávil osm let, s lidma,
který znám. Dalo by se říct,
že jsme to všichni brali lehkovážně,“ usmívá se. Vítěz se
na test nijak zvlášť nepřipravoval. „Nebýt paní Mylerové,
učitelky, tak bych ani nevěděl,
že se ta soutěž koná. Nijak
jsem to neřešil, zapnul jsem
počítač, udělal jsem test
a pak jsem šel,“ dodává Milan, kterého teď spolužáci
oslovují Angličtináři.

Best in English
- online jazyková soutěž
- přihlásit se mohou studenti z evropských zemí,
kde není angličtina rodným
jazykem, nebo kteří nemají
v rodině rodilého mluvčího
– test je na 60 minut, ale
odevzdat se může dřív,
čas se započítává do hodnocení
- pořádá agentura Czechus a Institut rozvoje kompetencí
- letos rekordní účast

Slavnostní předání certifikátu Best in English se uskutečnilo včera v hudebně Milanovy školy. Za prvenství
převzal dary z rukou Jindřicha Josífka, ředitele projektu,
v podobě poukázky na pobyt
na European Summer School
a čtrnáctidenní jazykový kurz
v Kanadě na jazykové škole
ILAC, kterého se může zúčastnit, kdy sám bude chtít.
„Ještě jsem se nerozhodl. Počítám, že tak v červnu v červenci bych mohl jet.“
Nejdřív musí vyřešit jiné
záležitosti. „Hlavně udělat
přijímačky na vysokou,“ říká.

Sport

KAMILA DUFKOVÁ

Češi dnes odletí na univerziádu
České Budějovice – Akademický výběr hokejistů
ČR s trenérem Jaroslavem Liškou míří do Kazachstánu na Zimní univerziádu. Včera měl
sraz ve Slaném. Náhradníci z Motoru
Michal Michal a Jan Bárta čekali doma na telefonu, zda někdo na poslední chvíli nevypadne z nominace.
„Odlétáme z vojenského letiště ve
Kbelích prezidentským speciálem přímo do Almaty,“ hlásil kouč Liška. První
duel Češi sehrají 30. ledna se Švédy. „Pro postup
do dalších bojů to bude klíčový zápas!“ (mka)

Střelec Václav Král zářil v SOP
Hluboká nad Vltavou – Sedm gólů do sítě
krumlovských Žraloků katapultovalo kanonýra
Václava Krále ve sdruženém okresním přeboru do
čela kanadského bodování! Jeho Kuki Boys na Hluboké deklasovali soupeře 13:3 a dosáhli na první
výhru v normální hrací době; jediný skalp získali
do té doby na nájezdy proti Dami Guns (7:6). Dařilo
se i nováčkovi ze Ševětína: Rangers přehráli
v Pouzarově centru Slavoj Český Krumlov 9:4 a vedou tabulku o bod před Mikešovými Dami Guns,
kteří však mají zápas k dobru. Produktivita: Král 25
(14+11), 2. Vodička 24 (18+6), 3. Šulčík 22 (13+9),
4. Kupec 21 (8+13), 5. Ondrejec 20 (13+7). (mka)

