
Školní kuchyně jedou na půl plynu

Dokončení ze str. 1

Z pěti základních škol se
nevyvařuje pouze na 2. ZŠ v
ulici Rokycanova.
„Na druhé základní škole

je pouze výdejna. Kuchyň
není kam dát, není na ni
místo a už by se tam prostě

nevešla,“ říká místostarost-
ka Sokolova Renata Ouleh-
lová.
Zbylé školní kuchyně mají

kapacitu 4400, ale vaří
pouze pro 2330 strávníků.
„I přestože nejsou školní

kuchyně stoprocentně vytí-
žené, chce město, aby ve

školách zůstaly,“ dodala
Oulehlová.
Do kuchyní město také

investuje. Například nový
lapač tuků dostala v minu-
lém roce školní kuchyně na
ZŠ v ulici Pionýrů. Požada-
vek na něj vzneslo vedení
školy. (roc)

ŠKOLNÍ kuchyně na sokolovskéZŠBěžecká. Foto: ZŠ Běžecká

REGION | Zpravodajství
Škola začala s ekologickou likvidací jídla
Pokud se elektrický
kompostér v praxi osvědčí,
jako další ho dostane
základní škola Poštovní

ZDENĚK HNÍZDIL

Karlovy Vary – S novou
formou likvidace gastrood-
padu začali na základní
škole v Libušině ulici. Škola
byla zařazena do pilotního
projektu, kdy jí byl zakou-
pen elektronický kom-
postér, který přemění zbyt-
ky ze školní jídelny spolu s
nechtěnými svačinami na
substrát využitelný v za-
hradnictví. Ten pak bude
odebírat Správa lázeňských
parků města Karlovy Vary.
Zcela první školní kom-
postér hradil magistrát a
stál 250 tisíc korun.
„Kompostér jsme pořídili

na základě zákona o likvi-
daci odpadů, potažmo o
nakládání se zbytky ze
školních jídelen. Pokud se
osvědčí, plánujeme jeho
využití rozšířit. Další na řa-
dě by mohla být ZŠ Poš-
tovní,“ informoval náměs-
tek primátora Čestmír
Bruštík a dodal, že tu nej-
prve dojde k rekonstrukci
kuchyně.
Zařízení zpracovává

všechny syrové i vařené

zbytky jídel. K přeměně 30
litrů zbytků na substrát
dochází za 24 hodin a celý
proces je bezzápachový a
automatický. Celkem dove-
de kompostér pojmout až
82 kilogramů zbytků denně.
„Ve škole máme asi 350

strávníků, kterým připra-

vujeme tři jídla denně, z
toho jedno vegetariánské.
Objem odpadu se denně
mění, podle toho, co mají
děti rády. Ve třídách jsou
dále umístěny speciální ko-
še se sáčky z kukuřičného
škrobu na svačiny, které do
kompostéru vhazujeme

jednou týdně,“ doplnila ve-
doucí stravování ZŠ jazyků
Eva Ledinská.
Zbytky jídla ze školy dří-

ve odvážel zájemce pro svá
zvířata, nyní vše škola řeší
ekologicky a využitím nové
technologie ušetří náklady
a čas na svoz gastroodpadu.

TATONENÁPADNÁ, nehlučnámašina umí za několik hodin vyrobit ze zbytků potravin substrát, tak jak
jej vidíte v rukou vedoucí stravování Evy Ledinské. Foto (2x): Deník/ Zdeněk Hnízdil

Vichřice vyvracela stromy, poničila střechy i auta
Karlovarský kraj – Silná
vichřice lámala stromy a ni-
čila střechy. V noci ze čtvrt-
ka na pátek zasahovali
hasiči na 177 místech v ce-
lém Karlovarském kraji.
„Ve většině případů od-

straňovali hasiči stromy po-
padané přes silnice. Na li-
kvidaci těchto událostí se
podílelo téměř 500 zasahu-
jících hasičů z 51 jed-
notek. Nasazeno
bylo 124 kusů
zásahové
techniky,“
uvedl mluvčí
HZS Karlo-
varského
kraje Martin
Kasal.
Výpadek
proudu byl hlá-
šen ve 29 obcích.
V Toužimi poškodil

silný vítr střechu místní
pošty. Spadlé stromy poni-

čily na některých
místech i dráty

elektrického vedení.
Ve Smolných Pecích u

Nejdku spadlé dráty zablo-
kovaly cestu do domu. Tam

spadlý strom poškodil dráty
vysokého napětí a vedle
stojící dům. Obyvatelé domu
museli zůstat uvnitř, dokud
hasiči nevypnuli proud.
Další jednotky hasičů

zasahovaly v Potůčkách
směrem na Horní Blatnou,
kde odstraňovaly spadlý
strom z cesty. Hned potom
se vydaly i do Pstruží, tam je
čekalo to samé. V pátek v
ranních hodinách byla do-
konce uzavřena silnice mezi
Nejdkem a Perninkem. V
tomto úseku bylo hned ně-
kolik spadlých stromů, které
bránily v průjezdu. „Stromy
padaly i na zaparkovaná vo-
zidla v Ostrově, kde spadl
strom na auto kolem osmé
ráno. Naštěstí se nikomu nic
nestalo,“ uvedla mluvčí po-
licie Zuzana Týřová.
V Novém Sedle došlo k

železniční nehodě, když lo-
komotiva narazila do spad-
lého stromu. V Habartově
silný vítr vyvrátil autobuso-
vou zastávku. V Chebu
uvolnil plastové kontejnery,
které odnesl až na komuni-
kaci. (šmu)

HASIČIZCELÉHOKRAJE zasahovali ze čtvrtka na
pátek hnedna 177místech. Foto: HZS Karlovarský kraj

Silný
nárazový

vítr
dosahoval ze

čtvrtka na pátek
rychlosti až
30 metrů za
sekundu

Cesta Jany Vildumetzové povede
na Karlovarsko do Bochova

Bochov – Hejtmanka Karlovarského kraje pokra-
čuje ve svých pracovních cestách za starosty a ob-
čany obcí a měst v kraji. Přijďte na setkání s
hejtmankou, které se bude konat v pondělí 27.
února od 16:30 ve společenské místnosti Základní
školy v Bochově. Tématem bude dění ve městě i
problémy, které radnici a občany pálí. (hni)

Světlo světa spatřil nový
román Letní dny bez konce

Karlovarský kraj – Co mají
společného Barcelona, Var-
šava a Kraslice? Zdánlivě
nic, avšak ve žhavém a
místy i mrazivém románu
„Letní dny bez konce“ je
spojuje napínavý příběh,
který se mohl odehrát tisí-
ce kilometrů daleko, ale
klidně i ve vaší ulici.
Autor jde záměrně proti

proudu obvyklého vyprá-
vění a svým originálním
stylem se tak odlišuje od
většiny žánrové produkce.
Čtenáře vplétá do tajem-

ného osudu malého děv-
čátka z horského městečka,
které se svojí matkou trpí
pod útlakem sadistického
tyrana. Jejich trápení by
možná zůstalo navždy
skryté, nebýt starého muže
ze sousedství, jenž začíná
tušit, že se za zdmi jejich
domu odehrává cosi hrů-
zostrašného.
Ačkoli sám prožívá bol z

rozpadu rodiny zapříčině-
ného tragickou smrtí dcery,
rozhodne se k činu, k ně-
muž těžce sbírá odvahu.
To je však pouze jeden díl
skládačky životního dra-
matu, které autor svým
netradičním vypravěčským
stylem přináší.

Zajímavě pojatá je i
ústřední postava mladého
novináře Michala, jenž ne-
platí za klasického romá-
nového hrdinu. Životem je
spíše postrkován, než aby
se mu sám vzepřel. Z le-
targie ho vytrhne teprve až
dovolená ve Španělsku, kde
se potkává s nymfami,
které ho vrhnou do víru
neočekávaných zvratů a
vychýlí jeho osudovou
křivku. (red)

Město Nejdek má své nové logo
Nejdek – Zcela nové logo vzniklo
za účelem vytvoření jednotného
vizuálního stylu, který bude po-
máhat k propagaci a reprezentaci
města. Autorem nového loga je
nejdecký občan Thomas Paines,
který studuje na ZČU v Plzni na
Fakultě designu a umění Ladi-
slava Sutnara, obor grafický de-
sign. Nové logo vychází ze spo-
jení nejdecké historické domi-
nanty – románsko-gotické hrad-
ní věže – a názvu města Nejdek.
Logo je živé a dá se snadno mo-
difikovat pro potřeby a použití k
propagaci města, jednotlivých
složek města a akcí. (hni)
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