NOVĚ OPRAVENÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Městys Ročov získal v loňském roce 2014 dotaci na zateplení Mateřské školy Ročov.
Během měsíce července a srpna proběhlo výběrové řízení, kde byla vybrána stavební
firma STAVUM Louny. Poslední týden v srpnu nastoupili pracovníci této firmy na
výkopové práce základů budovy. Prvořadým úkolem bylo zabezpečit celou stavbu, aby
děti mohly i nadále chodit do mateřské školy.
Navozilo se několik tun materiálu, že jsme si mysleli, kam tohle všechno půjde? Už od
počátku bylo zřejmé, že budova tu stojí přes 30 let a práce na ní se budou muset udělat
tak, aby vydržela minimálně dalších 20 let. Pro nás jako zaměstnance bylo nejhezčí
vybrat barvu budovy (samozřejmě po konzultaci se zřizovatelem, projektantem
a stavební firmou). Nakonec jsme vybrali barvu, která bude veselá, hravá a splní
všechny účely. Myslím, že se nám to povedlo.
Během těchto všech prací jsme se museli všichni obrnit trpělivostí, neboť hluk
a nepořádek byl na každodenním pořádku. Pracovníci firmy nám vyhověli i tím, že
během odpočinku dětí nebudou provádět hlučné práce. S dětmi jsme nemohly pobývat
ani na zahradě MŠ (aby nedošlo ke zranění dětí), a tak po domluvě se ZŠ v Ročově
jsme navštěvovaly jejich hřiště ve dvoře, chodily na procházky po okolí a na místní
fotbalové hřiště.
Po skončení všech prací počátkem listopadu si pracovníci stavební firmy vše uklidili,
odvezli a musím pochválit, že opravdu dobře. Pro nás je odměnou krásná a účelně
opravená školka, kde si nadále můžeme hrát a pobývat s dětmi.

Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným za práci, přístup a ochotu, kterou nám
věnovali.
Celkové náklady se vyšplhaly na 2 219 353 Kč. Jednalo se zejména o kompletní
zateplení obvodových zdí, jejich natření a zateplení stropu budovy. Bagry se zakously
do polorozpadlých betonových dvorů, do stěn budovy se navrtalo přes tisíc kotev pro
desky na zateplení, podlaha pod střechou se pokryla 30cm zateplovací vrstvou,
zrekonstruovaly se hromosvody, po obvodu budovy se ukotvily 20cm desky, udělaly
se nové odvětrávací otvory, provedla se oprava obou hlavních vchodů (do MŠ
a jídelny). Veškeré svody ze střechy (okapy) byly směřovány do kanálů, které vedou
pod novými chodníky kolem budovy.
Dotace činila 1 335 235,5 Kč, což je lehce přes 60 % z celkových nákladů na stavbu.
Městys získal dotace ze Státního fondu životního prostředí (74 179,75 Kč) a zejména
od Ministerstva životního prostředí ČR (1 261 055,75 Kč). V úterý, 25. listopadu,
proběhla na místě stavby kolaudační prohlídka za přítomnosti starosty, pracovnice
stavebního úřadu a zaměstnance hasičského sboru. Po zaurgování stavebníka
a doložení posledních dvou dokumentů, byla stavba 9. prosince 2014 prohlášena za
dokončenou a schopnou trvalého užívání.
Ivana Kubátová
Vojtěch Václav Pour
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