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Reconstruction of the primary and nursery school
The history of the school dates back to 1816 when it served 
the then German inhabitants of the village. It had been 
modified and extended as needed over the years. The 
project aimed at using a subsidy to improve the pitiful state 
of the building by laying new thermal insulation. Although 
the project was very demanding financially and in terms of 
size and complexity of work, everything had to be done very 
quickly and in full operation due to the subsidy. The staff, 

parents, construction company and mayor of the village had 
to be patient and endure temporary solutions, also because 
the work was done in terrible weather. The current state of 
the school is the reward. Instead of a damp, unsightly and 
unused backyard in the middle of an old building, new bright 
premises were created with skylights for the dressing room, 
teacherś  offices and a kitchen for pupils. Finally, the school 
buildingis not leaking and looks excellent from the outside.

Historie budovy školy sahá až do roku 1816, kdy slouži-
la tehdejším německým obyvatelům obce, neboť obec 
se nachází v oblasti bývalých Sudet. V průběhu let byla 
upravována a dostavována podle aktuálních potřeb až do 
dnešní podoby.
Záměrem bylo změnit žalostný stav celé poměrně velké 
budovy základní a mateřské školy a využít dotace v rámci 
právě končícího programového dotačního období ze 
Státního fondu životního prostředí, které bylo možné 
využít na tzv. zateplení objektu. Zastupitelstvo obce záměr 

schválilo, včetně opravy střechy celého velkého objektu, 
kterou však musela obec hradit z vlastního rozpočtu 
s využitím výhodného úvěru od České spořitelny. Ačkoliv 
akce byla velmi náročná finančně i rozsahem a složitostí 
stavebních prací, vše muselo kvůli dotaci proběhnout velmi 
rychle, a ještě ke všemu za plného provozu. Personál školy, 
rodiče, stavební firma i starostka obce se museli obrnit 
velkou trpělivostí a snášet různá provizorní řešení, protože 
práce při běžném provozu školy i školky probíhaly navíc 
i za velmi nepříznivého počasí.

Odměnou za náročný průběh celé akce je současný stav 
školy, kdy neutíká okny teplo. Namísto vlhkého, nevzhledné-
ho a nevyužitého dvorečku uprostřed staré budovy vznikly 
nové světlé prostory se střešními okny pro šatnu, kabinety 
a kuchyňkou pro žáky. Do objektu konečně nezatéká a celá 
škola i zvenku vypadá jako nová.
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