
Hranické školy: naděti teče
Na zoufa|ý stav budov zák|adních ško| v Hranicích upozorni| zastupitel Zdeněk Špiřík

runĎn.lnHoovÁ

Itranice/ Ne jedna' ďe hned
všechny čtyři hranické zá-
kladní školy mďi budow v
zoďďém staw. Upozorni] na
to na jednríní zastupitelů Zde.
něk ŠpiřÍk (Nezávislý za
KsČM).

Ten si prošel všechny školy
od sklepů aŽ po půdy' pořídil
zde desÍtJty snÍmků a ty pak
přetlloŽil zastupitelům.,,Roz.

bittí okna' poničené fasady'
provlhlé ztlivo' nahnilé trámy
a okna, netlostačujÍci prosto.
ry' nevyhovující počet i stav
sociáInÍch zařizeni a šaten -
tak vypadají školy ve městě'"
konstatoval Zcteněk Špiřík při
svéprezentaci.

''My se potýkáme se špatn:Ím
stavem červené budow. Na
děti tam teče' kvuli špatré te.
pebné izolaci tam v zimě nrz.
nou' v létě je zase bápí vedro,

okna hrozÍ, že vypadnou' když
gg g Írimi bude manipulovat,.l
potwdi]a jeho slova ředitelka
ZákladnÍ školy 1. máje A]ena
Šéastrá.

Ztleněk ŠpiřÍk poukrázď také
na to' Že v jiných obcÍch je pro
tlěti i kantory vytvořeno pří.
jemnější prostředí. Jako přÍ.
klatl uvedl školy v Kelči a v BĚ
lotíně.''Nawhuji zpracovat
náwh řeŠení této situace,..do
poručil zastupitel Zdeněk Špi.

řík.''Náwh se v současné době
zpr acov áv á,,, odpověděla mís.
tostarostka Radka ontlriášová
(hávo a Spravedlnost). Zde-
něk Špiřík totiŽ uŽ před časem
diskusi o stavu budov míst-
nÍch škol a jejich wbavenosti
vyprovokovď.

Poďe odhadu místostarost.
ky bude třeba do budov zá.
kladnÍch škol investovat
zhruba 40 milionů korun. ,,Ře
ditelům škol bylo uloženo po.

psat stáv4i Íci stav a navrhnout
opatření, která povaŽqií za ne.
zbytrtá. Měli udělat odhad in.
vestičnich nrákladů' chtěli
jsme i časoqý nástin. Některé
věci jsou v havarijnÍm stavu a
musí b:ýt okamŽitě řešeny, do
dďa ondriášová. Materiáůem
se podlejejích slov budou dnes
zab:Ívatradní.

o tom, jak vidí situaci ve
školích jejich ředitelé se tlo
čtete.uvnitřlistu. ..í



V zimě ďěti mrznou, V tétě je trápí vedro
Redite|é hranicklch zá|<|adních ško| odpovídají v anketě na to, co jejich ško|y nejvíce trápí

MARTIN PJENTAK

Hraníte/ Ňašpatn;f stav objek-
t hranickfchzák]adníchškol
upozornil minulÝ tÍden hra-
nic{f zastupitel Zdeněk.ŠpiŤík
GsČtt't). Ředitelťr vsech škol
jsme se v anketě zeptali' co je u
nich největšim problémem a
zda mají nějakou naději na je-
hoŤešení.

Alena Štastrui. Ťeditelka:
,,Pro nás je prioritou oprava

červené budovy školní j íclelny.
Ta sice nenínaše' ďe naše děti
ji vruŽívají. Do objektu jiŽ ně-
kolik let zatéká. máme tam

budova také potŤebuje opláš.
tění, protoŽe v zimě je v ní
hrozná zíma a v létě zase ne.
snesitelné vedro. Budova by
proto potŤebovala d ]rladnou
rekonstru]<ci a h]avně opravu
stŤechy, kteráby se dalawužít
i k rozšíŤení prostor školy. Na
star]Ích budovách by bylo dob-
ré opravit fasády a také okna,
ve špabrém stavu je i chodba
na druhém stupni, která vyža.
duje poměrně nákladnou
opravu. Ideální by asi bylo'
kdyby se Ťeditelé setkďi s od-
borem školství a urči]i seanam
priorit' které je Éeba uvést do
poŤáclku' protože takoqfchto
problémri je opravdu hodně...

vše, a pokud moŽno co nejdŤí.
ve. Co nás ale nejvíce pálÍ jsou
okna a zateplení budov. Ener-
gie jsou stále draŽší a poďe
energetického auditu, kte4f se
tady dělď pŤed tňemi lety' nám
uniká z buclow ď 47 procent
tepla. Je spousta dďšich věcí'
které je tňeba udělat' jako je
v:fměna podlahovfch krytin
nebo nábytku, ďe tojsou věci,
které jsme :akž bkn, schopni
zap|atit z vlastnÍch peněz. o
qisledku Suditu a tedy i nut-
nosti qiměny oken a zateplení
město vÍ, ale dostďi jsme in-
formaci, že zatim musíme po-
čkat, protoŽe na to nejsou pe.
níze. Poďe posledního odha.

JanJursÍk' Ťeditel:

''opravit 
je potŤeba skoro

nech školy pŤišla asi na čtyňi a
pul milionu korun, kolik by
stálo zateplení, pŤesně nevíme,
ale bude to také minimá]ně ko.
lem těch čff až pěti milion
korun."
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VÍtězslav Horrs, Ťeditel:
,,Nás nejvíce trápí stav vněj.

Šího pláště školní tělocvičny,
ten je vlivem počasí značně
narušen1f. Pokud bude dále
chátrat, m že to vést i k obec-
nému ohroŽeni. a to k destruk.
ci té]ocvičny. Problémem je i
značná vlhkost ve sklepních
prostorech naši budolry. Kvuli
vlhnutí tady musíme ka'Ždé
dva tŤi roky opravovat naru.
šenou omítku, proto bychom

Těžkou hlavu má vedení hranické ák|adní školy L mde s hdovou tan. čeruené jíde|ny, kde má tato škola
učebtry a kam chodÍvajíděti na oběd. Foto: Mattin P;entak

byli rádi' kdyby město něco s
odvodněrrím naŠich sklep
udélalo. Da|Ším prob'|cmem je
i Špatn stav vnějŠí omitky zt-.
strany školnÍho dvora' Největ-
šim problémem ale z stává
stav tělocvičny. Zde si uŽ ne-
cháváme zpracovávat projekt
a po jeho dokončení by mohlo
nastat dďší Ťízení, které by
mělo napomoci k reďizaci ge-
nerá]ní opraw tělocvičny,
včetně jejÍho zateplení a qÍ.
měny oken. Uvidíme' zda za-
stupitelé schválí peníze na tu.
to akci."
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Dagmar Pospíšilová, Ťedi-
telka:

,,Co se t:/ká stavu naŠí budo-
vy, potŤebujeme udělat pŤede.
všÍmv1fměnu okctr v severním
traktu, ve značné Špatném
stavujsou také podlahové kry-
tiny na chodbách a schodiŠ.
tích. Co nás opravdu velmi pá.
Ií, jsou nevyhovující prostory
pro Školní rlruŽinu. Pro tu
máme jen několik metr čtve-

rečnÍch vjedné z učeben, a ro-
diče na nás tlačí, aby se druzi.
na pŤestěhovďa do lepších
prostor, které ale zatím ne-
máme. o prostŤedky na qimě.
nu oken v severní části budovy
jsme dali Žádost do městského
rozpočtu na pŤíštÍ rok' Zatím
nám v těchto věcech město vy-
cházelo vstiíc, letos jsme na-
pŤíklad rekonstruovali kom-
pletní sociálni zďízení ve Ško-
le' takŽe doufám' že budeme
mít Štěstí i pŤi získávání penéz
na qÍměnu oken a podlaho-
t'.Íchkrytin...

drahou techniku, takŽe po .ffi du' kterÍ máme, by qÍměna
kazdémdeštishruzoutrnu,ff i##okennavšechčtyrechpavi lo-

vém stavu' Žejeuž léta neotví-
ráme, aby tňeba nevypaďa,

Na staw brrdovy tě|ocvičny Zík|adní ško|y šronrotovo se značně po-
depsa|o počasí. Foto: Martin P'ientak


