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Severní Čechy

CHOMUTOV Je pár minut po jede-
nácté hodině, když se školní kuchy-
ní v Základní škole Březenecká ro-
zezvučí zvonek. Antonín Fiala je
prvním strávníkem, který si přichá-
zí pro dnešní oběd. Není to žák ani
učitel, ale senior, který bydlí neda-
leko školy. Přebírá si svoje „kastrůl-
ky“, ve kterých má květákovou po-
lévku, vepřové výpečky s brambo-
rovým knedlíkem a zelím a hrozno-
vé víno. „Vaří tady bezvadně, pro
obědy si sem chodím už přes rok,“
poznamenává.
Zdaleka není jediný. Denně tady

uvaří kromě čtyř stovek porcí pro
žáky a zaměstnance školy a několik
desítek obědů pro „cizí“ strávníky,
jak jim tady říkají. Jsou to přede-
vším senioři, oběd je tady vyjde na
80 korun, což je o dost méně než v
nějaké restauraci. Ve čtvrtek je
možnost si vybrat ze dvou menu.
„Cena je příznivá a jídlo je senzač-
ní, proto sem chodím,“ říká další
strávník Stanislav Peschl. „A taky je
tu přátelská atmosféra,“ přitakává
další senior František Vosyka.
Podle vedoucí školní jídelny zá-

jem o jejich obědy vzrostl. „Minulý
týden se přihlásili tři noví „cizí stráv-
níci“. Dneska jsme uvařili 28 obědů.
Zatím jsme nemuseli nikoho odmít-
nout,“ říká Jitka Landsmanová s
tím, že pokud by se podařilo zmo-
dernizovat školní kuchyň a její vyba-
vení, mohly by kuchařky vařit ko-
lem padesáti obědů pro veřejnost.

Škola vaří promimoškolní strávní-
ky již několik let. „Je to dlouholetá
praxe a zájem je hlavně mezi senio-
ry. Jídlo si ale nemohou sníst u nás
v jídelně, musí si ho odnést domů,“
doplnila informaci ředitelka školy
Vladimíra Nováková.
Město Chomutov v reakci na zvy-

šující se ceny potravin a energií plá-

nuje veměstě zřídit síť školních jíde-
len, které budou nabízet kromě
obědů pro své žáky a zaměstnance
také stravu pro veřejnosti za velmi
příznivou cenu kolem 90 korun.
„Jednáme s dalšími školami a zjišťu-
jeme, jaký by byl o to zájem,“ po-
znamenal náměstek primátora Mi-
lan Märc (Nový Sever).

LITOMĚŘICE Radnice chce na Mí-
rovémnáměstí v Litoměřicích vybu-
dovat podzemní kontejnery. Nedáv-
no ukončený geofyzikální průzkum
ukázal, že i ve středu historického
města protkaném sítí podzemních
chodeb, lze podzemní kontejnero-
vé stání vybudovat.
„Stání bude ve východní části ná-

městí naproti prodejně knih. Vše
bude co nejcitlivěji provedené a bu-
dou vykukovat jen čtyři koše na tří-
děný odpad (papír, plast, sklo,
kovy). Podzemní kontejnerové stá-
ní bude na povrchu osázeno původ-
ní čedičovou dlažbou, která je tam
nyní,“ říká Pavel Gryndler, vedoucí
odboru životního prostředí měst-
ského úřadu.
Jáma, kterou bude potřeba pro

kontejnery vyhloubit, bude hlubo-
ká tři metry. „S výstavbou počítá-
me zhruba ve třetím čtvrtletí letoš-
ního roku. Nyní ještě musíme po-
čkat na vyjádření památkářů, síťa-
řů a na přípravu projektu,“ upřes-
nil Gryndler s tím, že na základě
kladného výsledku geofyzikálního
průzkumu bylo vybránomísto, kde
bude při vlastní stavbě minimalizo-
váno riziko nálezu případného ar-
cheologicky významného objektu.
Geofyzikální průzkum prováděli

odborníci z pražské Karlovy univer-
zity. „Nedestruktivní geofyzikální
průzkumměl ukázat, jak to vypadá
v podloží zhruba do hloubky deseti
metrů. Tato metoda nám pomohla
s vytipováním nejvhodnějšího mís-
ta,tak aby bylominimalizováno rizi-
ko poškození případných podzem-
ních chodeb a archeologicky vý-
znamných objektů. Potřebovali
jsme najít, zda tam jsou nějaké
duté prostory, případně nějaké dal-
ší věci, které by mohly s případnou

stavbou kolidovat. Na některých
místech se něco našlo. My však po-
dle geofyzikálního průzkumubude-
me hloubit v místě, kde nic takové-
ho není,“ popisuje Gryndler.
S myšlenkou stavby podzemního

kontejnerového stání přímo na lito-
měřickémnáměstí však někteří lidé
nesouhlasí. „Kontejnery na náměs-
tí nepatří a moderní skladiště od-
padků na historické náměstí nepat-
ří už vůbec,“ rozčiluje se maminka
s kočárkem. Podobně na to nahlíží i
starší žena ze sídliště. „Na hlavním
náměstí veměstě byměla být odpo-
činková zóna, a ne kontejnery. To
si lidi ty odpadky nemohou odnést

do nějaké postranní ulice?“ zlobí se
seniorka. Nápad se nezamlouvá ani
muži, který vychází z restaurace.
„Proč chce někdo kopat na historic-
kém náměstí? To ty díry nemohou
udělat někde jinde?“ podivuje se
muž.
Podle vedoucího odboru životní-

ho prostředí v současné době kon-
tejnery na náměstí nejsou, ale jsou
umístěny v boční ulici. „Podzemní
kontejnery chceme proto, aby to
nehyzdilo náměstí. Také chceme za-
mezit tomu, aby odpadky v kontej-
nerech někdo rozhrabával. To totiž
u podzemních kontejnerů nehro-
zí,“ doplňuje Gryndler.

Podzemní kontejnery přibudou
i na dalšíchmístech
Kromě Mírového náměstí vznik-

nou v průběhu letošního roku další
podzemní kontejnerová stání v Liš-
kově ulici a v ulici Jiřího z Po-
děbrad. Další přijdou na řadu v
roce 2024. Všechna nově realizova-
ná stání již budou mít čtyři nádoby
včetně té na kovy. Dříve se pod
zem dávaly pouze tři, a to na papír,
plast a sklo. Na vybraná starší stání
bude čtvrtá nádoba doplněna.
„Konkrétně v ulicích Marie Majero-
vé, Družstevní, Na Valech a Topolči-
anská,“ upřesnila Veronika Kleve-
rová, referentka odboru životního

prostředí městského úřadu. Od lis-
topadu loňského roku slouží v Lito-
měřicích už čtrnáct podzemních
kontejnerových stání.
Město má v plánu také rozmístění

polopodzemních kontejnerů na bio-
odpad. Ty budou oproti podzem-
ním nádobám na separovaný od-
pad obsahově pětinové. „Chceme
jich rozmístit zhruba třicet, aby-
chom umožnili i lidem ze sídlišť po-
hodlně třídit bioodpad, který teď
bohužel často končí nevytříděný v
kontejnerech na komunální odpad.
V tuto chvíli máme vytipovaných
deset míst vhodných pro jejich
umístění,“ sdělila Kleverová.

Do kastrůlkuStravování ve školních jídelnách využívají kromě žáků také senioři. Oceňují především kvalitu jídla,
chuť a příznivou cenu. Foto:Miroslava Strnadová,MAFRA
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Mírové náměstíV historickém centru Litoměřic chceměsto vybudovat podzemní kontejnery na odpad. Některýmobyvatelům se zásah do centrálního ná-
městí příliš nezamlouvá. Podle geozyfikálního průzkumu je zapuštění kontejnerůmožné. Foto: Pavel Křivohlavý,MAFRA

Ústí nad Labem Den otevřených
dveří pro zájemce o studium pořá-
dá ústecká Univerzita Jana Evange-
listy Purkyně. Léty prověřená „ná-
borová akce“ se koná zítra od 8 do
15 hodin v prostorách kampusu uni-
verzity. „Na webových stránkách
univerzity si mohou uchazeči vyhle-
dat svoji budoucí fakultu, kde jsou
jim informace ušité přímo na
míru,“ uvedla prorektorka pro stu-
diumAlena Chvátalová. Vlastní pro-
gram si pro zájemce o studium při-
pravila každá z osmi fakult.
Kromě základních informací o stu-

diu je připraven i doprovodný pro-
gram, kde zájemci získají informa-
ce například omožnostech výjezdů
na zahraniční stáže nebo omožnos-
tech sportování. Součástí progra-
mu budou i prohlídky kampusem v
doprovodu stávajících studentů.
„Pro uchazeče o studium na zdra-
votnické fakultě máme připravený
shuttle minibus, který bude podle
harmonogramu jezdit mezi zastáv-
kami u kampusu a Fakultou zdra-
votnických studií v Masarykově ne-
mocnici,“ sdělil vedoucí oddělení
marketingu a propagace Ondřej
Kounovský. Minibus bude vyrážet
od kampusu v 8.30, 10.30 a 12.30
hodin. (hal)

MOST Vedení Mostu rozhodlo o
opravě vybraných památek. Reno-
vací projdou čtyři kaple křížové ces-
ty na Zahražanech, mezinárodní pa-
mátník na hřbitově a socha lva u
magistrátu. Dvě kaple křížové cesty
v ulici Jana Žižky v Zahražanechměs-
to nechalo opravit v předchozích le-
tech. Letos začne renovace dalších.
Náklady se odhadují na více než dva
miliony korun, magistrát požádá o
dotaci. Odstranit se musí poškozená
omítka, zdivo zajistí injektáže proti
vzlínající vlhkosti a následně se
nově opraví.
V plánu je také doplnění výmalby

na snímatelné desky. V novodobé
historii se kaple opravovaly několi-
krát, na začátku devadesátých let a
potom v roce 2007. „Opravy ale ne-
vedly ke kýženému efektu, zdivo je
totiž značně zasolené a tím do sebe
ve vyšší míře váže vlhkost. Proto se
kaplím v posledních letech znovu
věnuje pozornost i za využití mo-
derních technologií,“ uvedla radni-
ce.
Město bude letos rovněž restauro-

vat sochu heraldického lva, která
se nachází na nároží budovy magis-
trátu. Autorem sochy, která pochá-
zí z roku 1977, je mostecký rodák
Stanislav Hanzlík. Předloni byla re-
staurována bronzová socha Památ-
níku padlým horníkům z parku
Střed, která byla od 90. let kvůli
vandalskému odříznutí deponová-
na. Na své místo se vrátí po obnově
parku ve druhé polovině roku.
Bývalé krematorium na hřbitově,

které v současné době funguje jako
Mezinárodní památník obětemdru-
hé světové války, čeká podle vyjád-
ření radnice oprava střechy, přelo-
žení hlavního schodiště a oprava re-
liéfů komínů za zhruba tři miliony
korun. V předchozích dvou letech
odborníci kolem objektu z důvodu
dlouhodobých problémů s vlhkostí
dokončili drenáž a vyměnili jímky.
S výstavbou drenáže se začalo zhru-
ba před deseti lety. Do záchrany a
restaurování památek investoval
Most od roku 2017 17 milionů ko-
run.Mezi nejnákladnější akce patři-
la oprava hradu Hněvín. Odborníci
pracovali na hradbách u parkoviště
i opevnění. (ČTK, ula)
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UJEP pořádá
tento čtvrtek
den otevřených
dveří

Školní jídelny v Chomutově vaří i pro
seniory. Oběd si ale musí odnést domů

Na náměstí vybudují
podzemní kontejnery
Umístění nádob na odpad v historickém centru Litoměřic se setkalo s odporem

Kaple i socha.
Most se chystá
opravit několik
památek

Krupka

Lidé mohou sdělit,
co je ve městě trápí
Obyvatelé Krupky mají novou mož-
nost oznámit nedostatky, které zjis-
tili v ulicích města. Prostřednic-
tvímmobilní aplikace Munipolis
mohou vedení města informovat
například o poškozených chodní-
cích nebo nefunkčním veřejném
osvětlení. Detailní informace jsou k
dispozici na internetových strán-
kách města. (zuz)

Klášterec nadOhří

ČEZ bude dodávat
teplo až do konce
roku 2028
Společnosti ČEZ Teplárenská a
ZKL Klášterec nad Ohří, která vyrá-
bí válcová ložiska, uzavřely doho-
du o dodávkách tepla do konce
roku 2028 do areálu klášterecké
společnosti. „Připravujeme výstav-
bu bytových objektů i nových prů-
myslových a obchodních objektů.
Ty stávající pak projdou moderni-
zací. Proto také připravujeme cel-
kovou rekonstrukci rozvodů tepla
a předávacích stanic a výstavbu no-
vých rozvodů. Naším zájmem pro-
to samozřejmě je, abychom i v bu-
doucnu měli zajištěny spolehlivé a
bezpečné dodávky tepla,“ informo-
val předseda představenstva ZKL
Klášterec nad Ohří Jiří Prášil. (mst)


