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TISKOVÁ ZPRÁVA
Rekonstrukce školských zařízení se o prázdninách rozjela naplno
Během letních prázdnin se naplno rozjela rekonstrukce několika školských zařízení městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky zaměřená na zvýšení energetických úspor a zlepšení
prostředí. Díky získané dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši přesahující
18 milionů korun budou v letošním roce objekty tří mateřských škol kompletně zatepleny,
stávající okna nahradí nová okna plastová a současně bude provedena úprava vchodových
prostor do jednotlivých budov. Jedná se o MŠ U Dvoru (bývalá alternativní), Křesťanskou
mateřskou školu a MŠ Matrosovova. Rekonstrukce se týká také posledního dosud
nerekonstruovaného pavilonu Základní školy Gen. Janka a budovy soukromé základní školy
pro žáky s více vadami na ulici Železárenské, ve kterých rovněž dochází k výměně stávajících
oken za plastová a k jejich kompletnímu zateplení.
„Po získání dotace jsme se snažili realizaci naplánovat tak, aby většina prací proběhla v
letních měsících a aby se děti mohly po prázdninách vrátit do zrekonstruovaných budov.
Samozřejmě s ohledem na termín získání dotace a zákonné lhůty ve výběrových řízeních
nebylo reálné stihnout všechno a proto práce tam, kde je potřeba, budou pokračovat ještě i v
září a říjnu,“ řekla starostka městského obvodu Liana Janáčková, která se na části
rekonstrukce podílí i jako architektka. Sama navrhla barevnost fasád jednotlivých budov,
stejně jako v případě již dříve rekonstruované MŠ Zelená, MŠ Gen. Janka a Základní školy
Gen. Janka v Mariánských Horách.
Předpokládané celkové náklady na rekonstrukci jsou necelých 26 milionů korun. Žádosti o
dotace byly podány v rámci 50. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní
osy 3, podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie. Výše získaných finančních
prostředků z dotace činí zhruba 18 milionů korun, přičemž zbývající náklady spolufinancuje ze
svého rozpočtu městský obvod Mariánské Hory a Hulváky ve spolupráci s městem Ostrava.
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