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Hýskov využil dotace z evropských fondů…..

Obec Hýskov obdržela pro letošní rok celkem 3 významné dotace , z nichž jedna byla určena na
přístavbu místní Základní školy .
Stavba za více než 7 milionů korun, byla předána 14. května 2012 zhotoviteli ‐ firmě Jež ,
spol. s.r.o. Loděnice , která vyhrála výběrové řízení .“Vyhrála“ , neboť byla jediným účastníkem
vyhlášeného výběrového řízení. V souvislosti s realizací stavby byla Obcí Hýskov uzavřena smlouva se
stavebním dozorem, který zajišťoval ing. Zbyněk Krůta a technikem BOZP panem Vopatem.
Projekt s názvem „Stavební úpravy a nástavba základní školy čp. 112, Hýskov je
spolufinancován 5.759.440,‐ Kč z prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy
oblast podpory 3.3. – oblast vzdělávání‐ základní školy . Realizací projektu došlo k navýšení kapacity
ze 100 na 144 dětí. Objekt byl v 2. NP rozšířen o novou třídu, nové sociální zařízení, sborovnu a
ředitelnu . Část dotace byla určena na vnitřní vybavení – tzn. elektrorozvody , školní nábytek,
vybavení sborovny a ředitelny.
Když se vrátíme zpět do května na začátek stavby, je třeba zmínit co samotnému zahájení
předcházelo. Po předání staveniště bylo konstatováno, že je nutné částečně vystěhovat I. patro,
hlavně děti , neboť vzhledem k rozsahu prací dojde k částečnému omezení výuky žáků 3‐5 . třídy a
také k omezení dopravy a provozu v okolí budovy .
Při prvním zásahu do střechy jsme však byli nuceni vystěhovat celou školu – tedy všechny třídy a
veškerý nábytek, který se tam nacházel. Na zabezpečení požadavku jsme měli pouhé 3 dny . Akcí
„kulový blesk“ byli žáci 1‐3 . třídy přestěhováni do náhradních prostor v budově obecního úřadu, kde
využili obřadní síň, tělocvičnu a zasedací místnost, žáci 4‐5 třídy byli přemístěni do přísálí KD
Hýskov. Náročné podmínky jak pro děti, tak hlavně pro vyučující. Nábytek byl sestěhován do přízemí
a kůlny přilehlé ke škole. Po odkrytí střechy přišel největší nepřítel, a to vydatný přívalový déšť, který
prakticky zablokoval , ale hlavně změnil
Přijatá opatření. Dešťová voda protekla až do přízemí, zaplavila třídy, ze kterých se musel okamžitě
odstěhovat veškerý nábytek, ale hlavně počítačovou techniku a interaktivní tabule. Část byla
přestěhována na půdu obecního úřadu , část do skladu patřící firmě SAVAS, s.r.o.
Voda napáchala nepředvídatelné škody, smyla nátěry ze stěn , zatekla do elektrorozvodů, pod
podlahy. Tímto byla odstartována nejen přístavba, ale prakticky rekonstrukce celé školy. Stavbu
provázely i další technické problémy, které však byly operativně řešeny technickým dozorem se
zástupci firmy JEŽ. Docházelo k prostojů, různým skluzům, ale hlavně práce na výstavbě 2. NP musely
být skloubeny s opravou ostatních prostor. Tudíž stavba musela být doplněna o další pracovníky a
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mnohdy to v útrobách budovy vypadalo jako v mraveništi. Zde je opravdu vhodné vyzdvihnout práci
stavebního dozoru, který se své funkce zhostil více než odpovědně a patří mu velké uznání a velký
dík. V polovině srpna jsme věděli, že stavba 2. NP bude dokončena v termínu, ale rozsah škod
v ostatních prostorách školy byl tak obrovský, že bylo potřeba nechat určitou rezervu na nastěhování
všech věcí zpět. 28. srpna došlo k předání stavby, která měla několik drobných vad a nedodělků,
které budou do doby kolaudace odstraněny. Ale jsou to nedodělky drobné, žádné zásadní. Začátek
školního roku byl odsunut na 5. září, kdy dětičky mohly nastoupit do zbrusu nové školičky. 5. třída tak
bude moci po kolaudaci využívat V.I.P. prostory v 2. NP . Důstojných prostor se dočkal celý učitelský
sbor. A jedno důležité na závěr . Zde a přede všemi mi dovolte za celý obecní úřad a doufám i že i za
celé zastupitelstvo vřele poděkovat paní ředitelce Mgr. Štětkové a celému učitelskému sboru včetně
družinářek za práce navíc nad rámec jejich pracovní náplně , které byly spojené s vystěhováním školy
, za pevné nervy a perfektní zvládnutí výuky v náhradních prostorách, které nebyly v mnohých
případech vyhovující a odpovídající , za perfektní spolupráci v době , kdy přístavba probíhala.
v rámci svých možností. V náhradních
Poděkování patří i všem dětem, které situaci zvládly
prostorách se chovaly přiměřeně , předčily naše očekávání, kdy jsme byli na úřadě připraveni na
mnohem vypjatější situace.
Velký dík patří uklizečkám Ivě Polánkové a Janě Rybářové, neodcenitelná je práce
technických pracovníků obce Franty Jiravy a Pavla Cajthamla, kteří plnili všechny zadané úkoly
v souvislosti s přístavbou mnohdy též nad rámec své pracovní doby. Poděkování patří i pracovnicím
obce a dále rodičům dětí , kteří přišli v posledních prázdninových dnech pomoci při nastěhování
nábytku .

Na závěr bych chtěla ještě jednou vyzdvihnout práci technického dozoru ing. Zbyňka
Krůty. Myslím si, že dílo se za spolupráce všech jmenovaných podařilo a rekonstruovaná
škola bude sloužit několika dalším hýskovským generacím .
Kolaudace proběhne 20. září 2012 , slavnostní otevření stavby pak ve čtvrtek 11. října
2012 ve 12,00 hodin za přítomnosti pozvaných hostů . Při této příležitosti bude uspořádán
den otevřených dveří pro veřejnost, kam Vás všechny srdečně zvu !

Ivana Týlová
starostka Obce Hýskov
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11.10.2012 – slavnostní otevření školy
Vážení hosté, zástupci obce, p.učitelky, žáci a spoluobčané:
V r. 2014 oslavíme 160 let ZŠ v Hýskově. Budova školy již pamatuje generace žáků a učitelů.
Během mé funkce ředitelky školy došlo ve škole k různým stavebním úpravám. Ale takto rozsáhlou
rekonstrukci s přístavbou v půdních prostorách naše škola opravdu potřebovala.
Obec Hýskov se rozrůstá a kapacita školy s počtem 100 žáků by se brzy stala nevyhovující.
Když jsem před 16 lety nastoupila do školy v Hýskově, měla škola 4 třídy, v nichž bylo 48 dětí a 1
oddělení ŠD.
V letošním školním roce má škola 97 žáků, 5 tříd a 2 oddělení ŠD.
Zvětšení prostor budovy ZŠ byl již opravdu nutný.
Musím také vzpomenout na p.učitelky, které se po léta těsnily v prostorově nevyhovující sborovně.
Slovo ředitelna bylo pro nás neznámým pojmem.
Nyní díky zřizovateli ZŠ – Obci Hýskov se rekonstrukce a nástavba stala skutečností.
A tak po delší odmlce, kdy žáci od 21.5.2012 trávili v náhradních prostorách V KD a na OÚ , byl
5.9.2012 zahájen školní rok v téměř nové budově.
Dnešním dnem mohu vás přivítat i v nových prostorách , které vznikly na půdě školy.
Tímto děkuji všem, kteří se na stavbě podíleli, především však starostce obce Ivaně Týlové.
Učitelům i žákům přeji, ať se jim v nové škole daří.
Mgr. Lenka Štětková
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