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Rána už jsou
plná trylků

Sýkorkovníky, lejskovníky, špačníky či rehkovníky... Více než 30 nových
ptačích budek pro zpěvné ptactvo
vyráběli letos na jaře v knihovně malí
i velcí nadšenci.
Akci pořádala radnice v rámci projektu na podporu biodiverzity ve městě a zájem byl nebývalý. Badatelna se
na jedno odpoledne změnila v truhlárnu, již zaplnily celé rodiny šikovných
pracantů. Mnozí si přinesli vlastní
nářadí, dílo vonělo dřevem. Zajímavosti o životě zpěvného ptactva jim při
práci vyprávěl Petr Pěchula z Agentury ochrany přírody CHKO Ždárské
vrchy, takže posluchači získali nový
pohled na život malých pěvců.
Vhodná místa ve městě jsou nyní
osazována celkem šesti typy ptačích
budek. To provádí pracovníci Technických služeb města v rámci jarní péče o
stromy. U dvou mateřských škol dostanou ptačí „bejváky“ kameru, aby děti i
veřejnost mohly přes internet sledovat,
jak se rodinkám pěvců daří.
Ptákem roku 2022 vyhlásila Česká
ornitologická společnost zvonka zeleného. To kvůli jeho úbytku pro náchylnost na trichomonózou. Ve Žďáře se
zvonek zelený vyskytuje.
-lko-

NEBÝVALÝ zájem projevili Žďáráci o výrobu ptačích budek. Do města chtějí přilákat více drobných pěvců.
Foto: Lenka Kopčáková

Hackeři data neprolomili, nic neuniklo

V posledním dubnovém týdnu server města Žďáru nad
Sázavou čelil útoku hackerů.
Městským „ajťákům“ trvala
obnova systému asi 60 hodin.
Jde zatím o jediný hackerský
útok na Vysočině.
� Lenka Kopčáková

Hackerský útok na žďárský městský úřad se projevil nedostupností
systému a služeb provozovaných
městem. Jak ujišťuje tajemnice

městského úřadu Martina Hostomská, byla jím sice omezena dostupnost některých údajů, ale nebyla
prolomena jejich důvěryhodnost.
A to je velmi důležité.
Úřad byl v dané situaci pro veřejnost na dva dny uzavřen, „ajťáci“
z městské společnosti SATT pracovali usilovně na odstraňování
problému již od nedělního večera 24. dubna. Obnovovali data v
celé infrastruktuře. Oživený server
zároveň důkladně zabezpečovali.
Agendy běžící na serverech růz-

ných ministerstev, jako osobní a
dopravní doklady (občanky, pasy,
řidičské průkazy, dopravní agenda ap.) dle tajemnice Hostomské
zasaženy nebyly.
„Ostatních interních agend se to
dotklo, např. životního prostředí či
stavebního úřadu ap.,“ konstatuje.
Úřad byl pro veřejnost uzavřen
hlavně proto, že žádná agenda
nefungovala v celku.
U jinak bezproblémových osobních a dopravních dokladů vypadla možnost plateb.

Jak se domnívá specialista na IT
podporu Jiří Padalík z městské
společnosti SATT, motivací hackerského útoku v případě Žďáru
bylo spíš vyřadit úřad z provozu
než ukrást data. Útok proběhl jednorázově.
„Předpokládáme, že šlo o klasický
útok koordinovaný z jednoho centrálního místa. Zatím nelze určit, ze
které země přišel. Útočníkům se ale
nepodařilo žádné zásadní údaje prolomit a z úřadu nic neodešlo,“ ujišťuje odborník. (Pokračování na str. 2)

