Přes léto se v trutnovských školách opravuje

Trutnov, 15.08.2017 – Během letních prázdnin se v budovách trutnovských škol
provádějí opravy. Týkají se jak mateřských, tak základních škol. Celkově se do
těchto rekonstrukcí investuje téměř 10 milionů korun.
Trutnovské školy a školky se přes léto dočkají řady oprav. Zatímco školní lavice jsou
prázdné, zedníci, elektrikáři a další pracovníci se pustili do práce. „Letní měsíce jsou
nejvhodnější dobou na nejrůznější opravy a rekonstrukce v budovách škol. Na letošní
rok se naplánovaly akce za téměř 10 milionů korun,“ říká Ivan Adamec, starosta města
Trutnova.
Základní škola v Poříčí má novou fasádu, která město vyšla na téměř 2 miliony korun. V
Základní škole R. Frimla byla nainstalována úspornější LED svítidla a opraveny podlahy,
to vše za více než 1,5 milionu korun. „Co se týče nového osvětlení, jde nejen o úsporu
energie, ale také o technologii svítivosti, která je dětskému zraku přirozenější a tedy i
šetrnější,“ uvedl Dušan Rejl, vedoucí Odboru sociálního MěÚ Trutnov.
V ZŠ v Domcích byla za necelých 700 tisíc korun kompletně zrekonstruována podlaha
ve školní kuchyni. „Ta bude lépe odolávat náročnému zatížení v provozu školní
kuchyně. Díky vlastnostem nově použitých materiálů se na nové podlaze i při rozlité
tekutině téměř nedá uklouznout, navíc je pružnější a tedy mnohem šetrnější při
celodenním stání zaměstnanců kuchyně,“ dodává Dušan Rejl.
Ve sportovní hale ZŠ Komenského bylo opraveno a natřeno dřevěné obložení. Na
začátku října budou opraveny také sprchové boxy. „Během října a listopadu se škola
navíc dočká opravené střešní krytiny. Všechny tyto akce budou stát více než půl milionu
korun,“ upřesňuje trutnovský starosta.
Opravy se týkají také několika pracovišť Mateřské školy Trutnov. Právě se opravuje
vytápění za více než 600 tisíc korun v MŠ Gorkého. MŠ V Domcích byla kompletně
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vyměněna střešní krytina v hodnotě 840 tisíc korun a v MŠ v Horním Starém Městě
v Úpské ulici se právě rekonstruují čtyři venkovní schodiště. „Do konce srpna by dále
měla být dokončena oprava střechy na historické budově Haasova paláce, kde sídlí
Základní umělecká škola Trutnov. Oprava město vyjde na necelé 3 miliony korun,“
dodává Ivan Adamec.
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