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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Mateřská škola U pejska a kočičky září novotou 
 

V červnu 6. 6. 2016 byly zahájeny stavební práce v Mateřské škole U pejska a kočičky. 

Na začátku školního roku, tak měli ve školce všichni ztížené podmínky. Na konci října 

už však bylo vše předáno a nyní už děti užívají svou školku naplno.  

„Rekonstrukce školky se z důvodu stavebních nesnází protáhla více jak o měsíc. Nemůžeme 

se však divit, když se pustíme do modernizace objektu starého přes 30 let. Nakonec se vše 

podařilo dotáhnout do zdárného konce. I když nás ještě v příštím roce čekají venkovní 

rozvody, rekonstruované interiéry školky jsou velmi pěkné. Mateřská škola U pejska a 

kočičky se tak může směle měřit s dalšími zdařilými kompletními rekonstrukcemi mateřských 

školek Čtyřlístek, Adélka a Sluníčko. Vedení školky bych chtěl poděkovat za výbornou 

organizaci v takto ztížených podmínkách a všem rodičům za trpělivost,“ přiblížil starosta 

PhDr. Pavel Fojtík.  

 

Před dvěma lety bylo dokončeno zateplení objektu a v letošním roce Rada města Nymburk 

odsouhlasila kompletní rekonstrukci rozvodného potrubí, které bylo v havarijním stavu. V 

mateřské škole byla provedena výměna vnitřních instalací (vodovod, kanalizace, vytápění, 

VZT, elektro) a s tím související stavební úpravy. Dokončení akce bylo naplánováno na konec 

října a po všech stavebních úpravách v areálu MŠ, Karla Čapka 1968 bylo hotové dílo 31. 10. 

předáno. 

 

V mateřské škole byly nově provedeny tyto stavební úpravy a montážní práce: 

Nové vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, osazení ventilací na 

střeše, nové zařizovací předměty včetně baterií, nová topná tělesa desková, oprava krytu 

instalačních kanálů, oprava podlah včetně hydroizolace, nové obezdívky stoupaček 

kanalizace, obezdívky závěsných WC modulů, nové obklady a dlažby, nové marmoleum, 

nové malby stěn a stropů s vysprávkami. 
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