Čo je so školou? 1. časť
Správa prvá: V škole je bomba.
Správa druhá: Žiaci ZŠ s MŠ v Krajnom nebudú sa od 2. septembra 2008 učiť.

Správa tretia: V škole to vyzeralo, ako keby vybuchla bomba

Správa štvrtá: Žiaci ZŠ s MŠ v Krajnom nebudú sa od 2. septembra 2008 učiť v
budove ZŠ s MŠ, ale v škole v Kostolnom a v budove materskej školy.
Na piatom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa

28.6.2007, starosta obce Ing. Vladislav Šuster predstavil poslancom štúdiu na
modernizáciu budovy ZŠ s MŠ Krajné, zároveň oboznámil poslancov s tým, že obec
bude žiadať finančnú dotáciu z eurofondov, z tohto dôvodu treba schváliť 5%

finančnú spoluúčasť na projekte. Projekt rekonštrukcie bližšie poslancom i občanom
vysvetlil riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Milan Medveď. Po prerokovaní OZ jednomyseľne
schválilo 5% finančnú spoluúčasť na projekte modernizácie budovy ZŠ s MŠ.
Postupne sa rozbehli prípravy projektu na modernizáciu a dostavbu školy,
vypísaná verejná súťaž na. „Komplexnú rekonštrukciu a dostavbu objektu školy pre
vyučovanie žiakov základnej a materskej školy s vytvorením bezbariérového prístupu
detí do školy a pobyt v nej. Vybudovanie školského futbalového a viacúčelového
športoviska. Zákazka sa bude financovať zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu
a zo zdrojov verejného obstarávateľa“ s podrobnými podmienkami.
1.1.2008 MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SR, v Regionálnom operačnom programe schválilo 30 žiadostí o nenávratný finančný
príspevok, pre Krajné 56 762 447,43 Sk
Obecný úrad v Krajnom vyhlásil 24.4.2008 verejnú súťaž na prevedenie
stavby.
Projektovou manažérkou a dušou celého projektu je PhDr. Valéria Kaplanová,
ktorej otec navštevoval túto školu.
Hlavným projektantom stavby je Ing. arch. Bohuslav Lištiak.

Výber hlavného dodávateľa bol 2. 6. 2008 na Obecnom úrade v Krajnom, v
zasadacej miestnosti. Z predložených ponúk bola vybraná ponuka hlavného dodávateľa - firma F K L a brat, spol. s r.o. Hviezdoslavova 21 956 11 Ludanice,
zastúpená Františekom Krchňavým.
Stavebný dozor: Jozef Kéry
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Bebjak
Stavbyvedúci: Ľubomír Ondrejmiška
Prvé práce na stavbe začali týždeň po porade vedúcich pracovníkov dodávateľskej organizácie, subdodávateľov, stavebného dozoru, starostu obce a riaditeľa školy,
odovzdaním priestoru staveniska. Porada sa uskutočnila 30.6.2008.

Zamestnanci školy s pracovníkmi technických služieb a prispením pomoci
ochotných občanov (niekoľko), museli dokončiť vysťahovanie inventáru, uložiť ho v
rôznych priestoroch v správe obecného úradu. Potom prišli robotníci.

Rozbehli sa zemné práce na spevnenie základov, výkop suterénu výťahovej
šachty a schodišťa, odstraňovanie priečok, dverí, okien, starých podláh a odkrývanie
strechy. Ako všetko pokračovalo ukazujú nasledujúce fotografie.

K Vianociam 2008
bola budova pod strechou. Firma Setoop
vymenila
väčšinu
okien v pôvodnej
stavbe, firma Trimont
začala rekonštruovať
kúrenie, vodu, odpady. Od konca januára
2009 nabrala práca na
škole vyššie obrátky.
O všetkom sa dozviete
v ďalších častiach reportáží.
(IG)

