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Slavit budou zemědělci z celého kraje
Osmé krajské dožínky slibují i letos bohatý
program. Přijede Vladimír Hron i Heidi Janků
ZDENĚK PLACHÝ

Peruc – Oslavu dokončení
sklizně, výstavu techniky,
hudební program. To vše
nabídnou osmé krajské dožínky, které se
uskuteční v sobotu
12. září tradičně v Peruci na Lounsku. Nad
akcí
drží
záštitu
hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
Návštěvníci slavností si
budou moci prohlédnout výpěstky i techniku zemědělců a

produkty řemeslníků a výrobců z celého kraje. V nabídce budou také oceněné regionální výrobky, ovoce a zelenina přímo z regionu.
Pestrý program dožínek začne hodinu
před polednem atraktivním průvodem. Na
hlavní scéně pak v
pravé poledne vystoupí
Heidi Janků, během odpoledne pak kromě dalších oblíbený zpěvák a bavič Vladimír
Hron, Ivana Košínová, v 16.20
má svůj koncert zahájit Mar-

Z pasty přímo na trh

DOŽÍNKOVÝPRŮVOD. Snímek z dožínek 2013. Foto: Deník/H. Dlouhý

tin Maxa, o zhruba hodinu
později zaburácí Kabát revival.
Na peruckém hřišti bude
během odpoledne hrát dechovka a country hudba, na
15. hodinu jsou v plánu ukázky hasičské techniky. A živo
bude také v zámeckém parku.
Tam se po poledni budou střídat šermíři, sokolníci nebo
kejklíř. Nebude chybět ani
pohádka pro děti.
V rámci doprovodného
programu budou moci návštěvníci dožínek navštívit
například Galerii U Plazíka,
Galerii U Kozorožce, Muzeum
české vesnice nebo expozici
drobnochovatelů.

čtvrtek 27. srpna 2015

Po zloději z Fora
pátrají policisté
Ústí n. L. – Čtyřiačtyřicetiletý
muž přišel při obědě v ústeckém obchodním centru o peníze. „Přes opěradlo židle si
přehodil bundu. V náprsní
kapse bundy měl peněženku s
finanční hotovostí. Při odchodu zjistil, že peníze nemá.
Pachatel peněženku z bundy
vytáhl, vzal si peníze a peněženku vrátil. Policisté po vyhodnocení kamerových záznamů pátrají po totožnosti
dvojice mužů. V případě jakékoli informace se prosím obraťte na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu,“
uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Fotografii a
video najdete na webu usteckydenik.cz.
(ro)

Pětatřicet tisíc z Nadačního fondu
pomůže dětem pěstounů a osvojitelů
ALENA VOLFOVÁ

ČERSTVÉ KOZÍ SÝRY nabízí na farmářském trhu u obchodního
centra Forum Ondřej Malina. Foto: Deník/Karel Rouč
KAREL ROUČ

Ústí nad Labem – Než výrobky kozí farmy z Nové Vísky na
Šluknovsku ochutnají zákazníci, trvá to sotva dva dny.
Čerstvé a přírodní sýry si lidé
rychle oblíbili.

O každém výrobku se u Malinů dlouho diskutuje, zásadou je, aby všem v rodině chutnal.

Regionální ocenění

„Chutí a vůní je náš sýr trochu odlišný od jiných kozích
sýrů. Má smetanovou chuť a
není cítit kozinou, jak to u ko„Chováme sto dvacet koz a asi zích sýru často bývá. Je to poosmdesát z nich dojíme. Z mlé- užitím naší originální receptury a postuka vyrábíme
pu, které jsou
čistý nebo doFarmářský trh
odlišné od tochucený čersho, jak to dělají
tvý sýr a ten
hned prodáváme. Žádné dlou- jinde,“ dodal Ondřej Malina.
hé skladování, žádné umělé
Sýry z Nové Vísky získaly
příměsi barviva nebo konzer- již řadu regionálních ocenění.
vanty. Prostě z přírodní suroV letošním roce přírodní
viny děláme přírodní sýry,“ čerstvý kozí sýr – natural zvívysvětlil farmář Ondřej Mali- tězil v kategorii Sýry včetně
na. Na stánku u obchodního tvarohu v soutěži Regionální
centra Forum nabízí kromě potravina Ústeckého kraje.
přírodního sýru natural také
Kozí sýry a další výrobky
kozí sýr s česnekem, s chilli, jsou na trhu u OC Forum k dobazalkou nebo s provensál- stání každý čtvrtek. Zájemci
ským kořením. K dostání je ta- mohou také navštívit přímo
ké syrovátka z kozího mléka.
farmu v Nové Vísce. Ochut„Náš nejžádanější výrobek nají čerstvé kozí mléko a sýry
je přírodní, čerstvý, měkký a prohlédnou si kozí farmu
kozí sýr. Vyrábí se ze stopro- včetně všech ostatních zvířat,
centního kozího pasterované- jako je osel, kůň, vepři, drůbež
ho mléka, jde o sýr s tzv. do- nebo psi. Zapojit se mohou i do
hřívanou sýřeninou,“ vysvět- práce na farmě. Podrobnosti
lil Ondřej Malina.
na www.kozi-farma-viska.cz.

Čerstvý sýr

Litoměřice – Pětatřicet tisíc
korun z Nadačního fondu Evy
Matějkové využije na doučování dětí z adoptivních a pěstounských rodin Centrum pro
náhradní rodinnou péči Litoměřice. O přidělení příspěvku
rozhodla výběrová komise nadačního fondu, jenž má ambice podporovat oblasti zdravotnictví, školství a pomáhat
lidem odkázaným na druhé.
„Je neuvěřitelné, že jsme
dostali ještě víc peněz, než o
kolik jsme žádali. Ráda bych
Matějkovým
poděkovala
osobně,“ je dojatá Margita
Šantavá, ředitelka Centra pro
náhradní rodinnou péči, sama
matka čtyř adoptivních dětí.
Celkově kvituje posun ve vnímání náhradní rodinné péče.
„Lidé jsou otevření, ochotní
přemýšlet o náhradní péči,
nejsou lhostejní k tématu, které bylo před lety tabu,“ konstatuje Margita Šantavá. Před
deseti lety měla jednu kolegyni, dnes je jich celkem dvanáct. Patronkou centra, které
prostory v Litoměřicích rozšířilo o kancelář v Ústí nad Labem, je scénáristka a režisérka Alice Nellis, osvojitelka
dvou dětí.
Díky částce od Nadačního
fondu Evy Matějkové se může
doučovat během nového školního roku až dvacet dětí podle
toho, jak intenzivní doučování potřebují. Obvykle dvakrát
týdně na dvě hodiny za nimi
docházejí doučovatelé, kteří
procházejí pečlivým výběrem. Měli by to být středoškoláci a vysokoškoláci, učitelé v
důchodu, musí být v daném
předmětu kompetentní. Samozřejmostí je doložení výpisu z trestního rejstříku. „Máme kolem pětatřiceti osvěd-

SPOLEČNÝ SNÍMEK. Ředitelka a zakladatelka Centra pro náhradní rodinnou péči Margita Šantavá a
předsedkyně dozorčí rady Martina Hrabáčová. Foto: Alena Volfová
čených doučovatelů, nyní hledáme další v lokalitách Rumbursko a Šluknovský výběžek, Litoměřicko, Děčínsko,
Ústecko. Ideální počet je padesát doučovatelů,“ říká koordinátorka projektu doučování Dagmar Petrželková. Na
doučování a také volnočasové
aktivity půjde výtěžek ze šesté
benefice, která se koná od 12.
do 18. října v Litoměřicích. Pohádková divadelní představení a workshopy zpestří beseda s hercem Luďkem Munzarem. „Na benefici pozveme i
rodinu Matějkových,“ avizuje

ředitelka Centra.
„Chceme podporovat lidi v
situacích, které si nepřivodili
sami, zkvalitňovat život nemocných lidí, podporovat talentované děti,“ uvádí příklady pomoci Marek Matějka,
člen správní rady Nadačního
fondu Evy Matějkové. Založil
jej loni v prosinci jednatel betonářské firmy ve Velkých
Žernosekách Josef Matějka na
počest zesnulé manželky Evy.
Centrum pro náhradní rodinnou péči bylo jedním ze čtyř
žadatelů o příspěvek.
Centrum má v Ústeckém

kraji uzavřených devadesát
dohod s pěstounskými rodinami. „Snažíme se jim maximálně pomáhat, vážíme si rodin, které se starají o čtyři děti, ale i jedno dítě,“ říká Margita Šantavá a vzpomíná případy dvou pěstounských rodin, kdy jedna přijala sourozeneckou skupinu ve věku
osm, šest, pět a tři roky. A druhá dvě holčičky a dva kluky,
nedovolila, aby se sourozenci
rozdělili. „Náhradní rodina
není samozřejmost, ale hledání a nikdy nekončící proces,“
domnívá se Margita Šantavá.

INZERCE

Ještě v šedesátých letech si lékaři po každém kontaktu s pacientem myli ruce v umyvadle
obsahujícím
formaldehyd.
A lépe na tom nebyli ani operatéři a chirurgové. Dezinfekci rukou na sálech dříve tvořilo pouze intenzivní desetiminutové mytí rukou pomocí
vody a mýdla doplněné následnou aplikací 96% alkoholu. O nedostatečnosti této metody nemohlo být sporu. Účinek dezinfekce byl navíc velmi krátký, což se projevovalo
například při několikahodinových operacích. Následkem
toho pacienti sice přežívali
složité a zdlouhavé operace,
ale často následně umírali na
infekci v pooperační ráně. Ruce chirurgů navíc trpěly hrub-

nutím a často také popraskáním pokožky, ekzémy či chronickými záněty.
DO BOJE PROTI BAKTERIÍM
Bylo třeba hledat řešení, které
pomůže zvýšit hygienu ve
zdravotnictví a ochrání nejen
pacienty, ale i samotné lékaře.
Výzvy se chopil Dr. Peter Kalmár, pozdější profesor kardiochirurgie Fakultní nemocnice v Hamburku-Eppendorfu, a obrátil se na společnost Bacillolfabrik Dr. Bode &
Co. (dnes součást společnosti
HARTMANN) s nabídkou spolupráce na vývoji dezinfekčního přípravku na ruce. Ten
měl mít dlouhotrvající širokospektrální účinek proti patogenům, rychlý účinek a zá-

roveň měl být přátelský k pokožce. Výsledek jejich společného úsilí opustil výrobní linku 4. června roku 1965. První
lahve s dezinfekcí Sterillium
následně doslova odstartovaly
revoluci v hygieně rukou.
Zatímco v polovině roku
1960 se míra infekce po operačních výkonech pohybovala okolo deseti procent, dnes,
díky řadě preventivních opatření, jsou to pouze 2–3 procenta. Od roku 2009, kdy došlo ke
spojení
společností
Bode
a HARTMANN se Sterillium
stalo celosvětovým hráčem,
který zajišťuje profesionální
hygienu ve více než 40 zemích
světa. Každý rok pomáhá
u tří miliard dezinfekčních
(pi)
procedur rukou.
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Revoluce v dezinfekci rukou slaví Dvojice podnikatelů čelí obžalobě
z dotačního podvodu za 3 miliony
padesáté narozeniny
Ústí nad Labem – Státní zástupce obžaloval v souvislosti
s někdejším Fondem hejtmanky Ústeckého kraje z dotačního podvodu dva podnikatele ze
severní Moravy. Údajně způsobili škodu tři miliony korun, řekl okresní státní zástupce Pavel Kaláb. Obžalovanými jsou Petr Hartmann a
majitelka soutěže Česká miss
Marcela Krplová. Kauza se týká projektu Kouzla sakrálních památek Ústeckého kraje z roku 2010.
Třímilionovou dotaci dostalo v roce 2010 občanské
sdružení Madleine, které Krplová zakládala. Podle mluvčí
Ústeckého kraje Lucie Dosedělové byl projekt rozdělen do
několika částí. „Cílem pro-

jektu bylo zmapování a přiblížení kouzla sakrálních památek návštěvníkům Ústeckého kraje, a to formou tištěných publikací a webové prezentace s profesionálními obrazovými a textovými podklady,“ řekla Dosedělová.
Podle žalobce Krplová s
Hartmannem zadávali jednotlivé dílčí části projektu
spřízněným firmám. Náklady
na projekt údajně byly nadhodnocené už ve chvíli, kdy o
dotaci žádali. „Takto si počínali již s úmyslem a vědomím,
že projekt realizují za podstatně nižší cenu, než je v žádosti o poskytnutí dotace uvedeno, a realizaci jednotlivých
částí projektu zajistí prostřednictvím subdodávek od

společností, které ovládají, a
nebo v nichž mají majetkové
podíly a tím si opatří doklady
pro vyúčtování použití poskytnuté dotace v celé výši, tedy tři miliony korun, ačkoli
takové náklady ve skutečnosti vynaloženy nebudou, a získají tak finanční obnos i pro
vlastní potřebu,“ píše státní
zástupce v obžalobě.
Vyplývá z ní, že žalobce se
opírá především o znalecké
posudky. „Obžaloba je podána
na dvě osoby, které se měly dopustit zločinu dotačního podvodu, a to tím způsobem, že
získaly dotaci ve výši tří milionů korun, čímž způsobily tuto škodu,“ řekl Kaláb. Oběma
obžalovaným podle něj hrozí
až osmileté vězení.
(čtk, red)

