ŠKOI-A.Žerotínovaul.

čp. zq

Původnídvouťídníškola (tehdy farní), založená v Brandýse v roce r8r4, se
v průběhu let ukazovala pro později vytvořený školníobvod (pogtuplě.{9 Ň _b.vly
z*azeny kromě Brandýsi i Ókolní obce a samoty Mostek, Němčí,Olešná, Pe!ný,
Orlík) jako nepostačující.Přispěly ktomu i vroce 1B7o vydané nové školské
zákonrro povinné školnídocházce všech dětí ve věku 6 až t41*. T'íživépoměry
nevyřěšilo ani zřízení třetí třídy v roce 1872, umístěné v budově radnice.
již vro"e r87r řešila stísněnépoměry ve staré škole městská rada, když
projednávala výsledlcy šetřeníokresního školního inspelitora. Uvalovalq 9
wkoupení domku čp, 5 proti radnici s úvahou, že bude zbourán a na jeho místě
bude postavena norá škola. Klýkupu však nedošlo, pravděpodobně pro lysokou
cenu, kterou za domekjeho majitelka požadovala. Bylyještě dalšípokusy o řešení
tísnivésituace ve škole. Např. vroce 1875 bylo městem zadáno staviteli
Schmoranzovi v Chrudimi rypracování plánů na novou školníbudovu. Není ale
známo proč plány, }teré byly rypracovány, nebyly realizovány.
Je doloženo, že tentýž stavitel vypracoval nové plány v čerr.T ru r87, které byly
předloženy Okresní školní1adě ve Vysokém Mýtě a ta je schválila. Stavba byla
uvažováná na pozemcích v Ž,erotínově ulici v místě, kde stály domy čp. 29 a 30.
Jejich majiteli byli u čp. z9 polní hospodář Jan Hrstka a u čp. 3o pak Anna
Vaňousová. §to domy bylo nutné lykoupit a zbourat. Pak bylo nutno opatřit na
stavbu potřebné peníze, a to částku rz.ooo zlatých, která městu na stavbu
chyběla. Tímto úkolem byl městskou radou pověřen tehdejší purkmistr Jan
Jeništa. Jeho jednání s lanškrounskou Spořitelnou selha]o a peníze slíbila na
stavbu půjčitaž Záložna ve Vysokém Mýtě.
Stavba nové školníbudovy byla městem zadáLrra staviteli Pohlovi a ten její
stavbu neprodleně zahájil. To bylo někdy vdruhé polovině roku r87 a protože
stavba dobře pokračovala, byla za rok dokončena. Jak uvádí JUDr. Bř, Kadlčíkve
své knize Děje i paměti Brandejsa nad Orlicí byla škola po slavnostním lysvěcení
z4, záíí1878 otelŤena a začala lytrčovat.
Dnes se můžemejen obdivovat, v porol,rrání s tím, jak dlouho trvalo řešení
obdobného problému s nevyholTrjící školou ve druhé polovině dvacátého století,
jak naši předkové dokázali stavbu nové školy rychle řešit.
Jak nová škola ryhlížela,ukazuje nasledujícíkopie obrázku ze zmíněné
Kadlčíkovyknihy, který můžemít původ kolem roku 1885.
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Nová školníbudova dostala číslopopisné z9 po jednom ze zbouraných domů
(čp. go po druhém ze zbouraných domů dostala až po letech, a to v roce 1917,
ao-u Františka Jelínka v téžeulici).
"áuŇarila
Ještě je třeba dodat, že vnové školníbudově byly 4 školnítřídy, zvlaštní
učebna Ženských ručníchprací, kabinet, sborovna, tělocvična, byt o 3 pokojích a
kuchyri pro Údícího učitole, dalšíbyt o z potojích a kuchyni pro dalšíhoučitele,
pokoj s ťuchyní pro industriální učite]ku, pokoj pr9 školníka a z sklepy.
Př;d budóvori školy, směrem do Žerotínoly ulice, byl malý park, vzadu plk
rejdiště (hřiště), zahrada pro zeleninu, štěpnice a oddělení zahrady pro botanické
rostlinv.
zo6dobí od otevření školy až prakticky do začátku třicaých let minulého
století nejsou k dispozici ádné významnějšízprávy o životě školy. Zřejmě budov3
po delšířadu let nepotřebovala žádnévelké stavební zásahy, Až vroce 1931
áostala novou fasádu, kterou provedl stavitel František Bobek.
V roce 1933 se Místníškolnírada ujala úpraly prostransM před škoiní
budovou, §tarý plot byl odstraněn, včetně keřového porostu za ním. Byla zřízena
z5 cm lysoká zidka oddělujícípozemek školy od chodníku, zaset nový trá}Ťíl!
v8etně výsadby okrasných keřů. Na rohu byl postaven stožár selektriclcým
osvětlením, když odtud byla odstraněna stará pumpa. §nad někdy ztéto doby
pochází následující fotografi e neznámého původu.
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Je zajímavé, že budova školy se neo§eluje samostatně na pohlednicích města
jen na celkovém záběru města, jak
z té rbý. A když se výjimečně objel,í, tak je_ to
ukazuie" násleáující ťopie pohlednice vydané naHadatelstvím N. Javorovský
Sadská, pod]e fŇBrafie Jindřicha l,ukesleho z třicatých let dvacátého století,

Jako samostatná pohlednice se objevila školníbudova až v letech po roce r97o.
Pohlednici vydal Orbis Praha a předstal,ujejijejí kopie.

tšKoIÁ_ žeroúnovaul.
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jako trojtřídní,.se
Nová školníbudova, otevřená pro lyučovánívroce rB7B
třáo6ř" .ďeÉ""á s vý}ilódem do btrdoucnosti. Její vnitřní ulpořádaní
po letech,
"r.iJ"
áá"óto"utá .o"šířit jív roce rBBó bez stavebního zásahu o čwrtou ůídu.
b}tů na třídy, mohla být pak,powýšena počínaješkolním
," oiě*É"e
"eitedkých
i"r.Ě- is"l7;, na úotu měšťanskoú,která zahajovala ve dvou ťídách s počtem
BB žáků.

postupem času ale počet dětí ve škole vzrůstal a bylo nutné přistou_pi} k da_lšíry
která
zásahůrri ve l,rritřním uspořádání školníbudory. Díky místníTJ Sokol,
moŤle
bylo
přestavďa
na
těIocvičnu,
zakoupila bývalou vilu Ludmila a
.ji
se
o"l"-"i"e ávacátých let minulého století přenést školrrítělocvik sem. Tím
";.I;Ň;;.Iká mistnost (tělocvična) vsutérénubudovy, pouáielná na ško]ní
túá". poaor"e tomu bylo s přeměnou dalšímístnosti v suterénu, ly,hrazené pro
na štolni řídu. Ještě později,.a to v první pol9vilě tňcátých
;ňi;"á.;,
Ě-uui *o3"" kabinet vpřízemíbudoly-a použit na zřízení pobočky p*_rúh9
rrÁ aie byly všechný móžnosti a rezeny ve ško]níbudově,
vyčerpány.

;;cz
;;fiň;ffi;Ň.

události roku r93B (okupace pohraničních územíNěmeckem) a daišíudálosti
.ot" igsó (zřízÚ-samostatneúo Slovenského státu) přivedly i _d9 r;aldís3
iri."rrúí.vír.i"ri -ltiii neočekávaně počet obyvatel města, samozřejmě včetně
ale
$óúi.t, ácti. Měsio se muselo zabýwat rozšťenímškoly..Na_novou_stavbu
ve
počty
žákú
ayšovány
Tak
byly
pomýšlet,
nebvlo mofuié've váIečných letech
Ve
let,
poválečných
i-riáá.rl p."rtém nedosiatku škoŇch prostor g9.p_ř9n9sl _do
"
se zača1o uvažovat o vý,siavbě datšíškolníbudovy, či úplně nove
Á8.t"
".á"ř
šk;ň. .i;;"t Ňálečná léta nebyla télo myšlence př,ímivá. Až teprve kolem.roku
čeňku MužíkovivChocni lypracování studie na
iló'".d"6 rirěsto architektu
vyŤešenítohoto školníhoproblému.
vr.,nracolaná studie architekta Mužka řešila problém školy náwhem na ir_plně
nezastavěných pozemcích vprostoru Křetína, přibližně
i.*t
""#'Jk"ňkÝ
"u Kovámíkóvo žahradnictví. Studie architekta Mužíkase
;;Í.t..ň kd. irvió t.nav

ůuií",

rozhod]o se

i..přes.jeden její

Podle_ní_postupovat
"il"i.:i"ul,ítalo"a
ttĚrý spočívalv tom, že neřešila co bude s dosavadní školníbudovou.

"Ěá"!t^t.l

byla ale tehdy složitá a mofuiosti uskutečnění
situace v nfuodním hospodářsM
^mizivé.
Ač se nedostatek tříd nadále prohluboval a o
školv značně
"t^.rt.,,.rn,re
nepřicháze1.
;i;;bÉ;;"Ě sxoív ," státe přemýšlelo a usilova1o,o ni, výsled*
školníbgdovu,
Ň;"ňúi; o"l .rotte.é třídy-dočaině stěhovat do objektů mimojiných,
jak se je
ťara
a
řada
římsko_katolická
zámek, přarana
iiviió
"ápritt.d
postupně
dařilo získávat.

Nasklonkupadesátýchletsepropagovalysvépomocnéstavebníakce,tak
,"a"É latc" Z] které"měly státní podporu a vyuávaly dobrovolrrou pomoc
j*ýctt
áurrm'á technickou a přípádne i finánŇ spoluúčastmístníchpodniků i
rozhodlo této formy v}stavby \.yužt a ťmto způsobem
ilŇ;u.1 úěsto se teÉdy
ňniirrit na křetíně nejmenší část budoucího školníhoareáIu - pavilon
iljÁoStor,ri výchovy, tj. šŘolní kuchyni s jídehou a školnídružinou,

Z,, ji
Po splnění všech formalit, potřebných_k uskutečnění stavby form_ou "akce
povolil. Stavba se
or<resrri náoaní výbor vÚití nad-orlicí včervenci r95B
196r. po
usŇečnila v letech 1959-'60 a pavilon byl provozně otevřen vroce
je
kolaudaci dostal samostatné 8ís1o popisné r33, pod nímž v souboru
il.""a*.i.i,.ň .uveb možnézjistit o něm da]šípodrobnosti. Následující obrázek
ukazuje sóučasnou podobu pavilonu,

Touto stavbou byly získány pnní zkušenosti se svépomocnou výstavbou_, a to
iak Úadrré, tak i zápórné. Paiřiio knim zejména přesvědčení, že tento pavilonje
Écelémunovému školnímu areáIu na Křetíně a o jeho realizaci
iiÁil-"l*
řadu následujících let neustále usilovalo,
město po"átatr.em

všechny snahy r.lranivaiy ale naprázdno, ať již _pro nedostatek íinančních
nrosťedkúna šŘolsi<é stavby vrozpočtu oNV, chybéjícístavební kapaciťy na
bodavatelskou výstavbu nebo i vlastrú pochybnosti ,o reálnosti pustit se_ do tak
."r*rr]e .rep"m"ocné výstavby, kdyby só snad podaňlo získat z rozpočtu finanční
prostředky na tento způsob výstavby,

Tak došlo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let po jednánít $:]v,
*u.iá- i sr."rskéilo odboru oNÝ k rozhodnutí pověřit architekta Mužíka
piepácovanm sfudie na způsob řešení problému školy v Brandýse,
studie byla brzy hotová. vychazela ze současnéreality a nawhovala, etapové
r"s."iiá.ňo"ut dosavadní šŘolní budolr: a přistavět kní chybějjcí třídy, dále
orovést rekonsl,rukci a modemizaci původni školni budory a následně _postavit
iú*iů"u.roto etapové řešení se líbilo všem zúčastněnýmstranám a přijaiy je za
ale předstar,y o dodavatelské výstavbě zadáním stavby brrď
ř-r*"iv pritom
pozemním stavbám či podobnému
ótesrrimu stavebnímu podniŘu nebo
národnímu podniku.

Tak utíkaly roky vobdobí let 197o_Bo. Buď 1ebyly \drspozi9i rozpočtové
n"a"u"i p.oiť"dtiy nebo stavební kapacity,nebo i obojí, pňtom situace
. *"i.touáru- ůídirrimo školníbudolu byla stále zoufalejší.Například sřechori
t * aá *"mch říd zatékalo a město se muselo za pomoci okresu pustit do
."j,-ě"y její kry,tiny. Potížes nedostatkem školníchprostor měla většina_míst
u oi..er. Ústí nad Orlicí byio včetně B_randýsa 10 měst a.plJop
"'Ň.J"."ťZay
ieště r až a vesnice počtem oblvatel většínež Brandýs a ve většině míst byly
Když pak na konci sedmdesátých let školský odbor
áuaoĚ"e stot.te p.oblé*y.
^orlicí
zpracoval sted výstavby školských objektů podlg jgjt_ch
oxii vústi nad
naterra"ásti, dostalo s" .ráše město na šestémísto v dodavatelské výstavbP. |ři
kapacitě stavebnictví uskutečnit jednu většíškolskou stavbu v okrese v pětileté,m
ptáoo.ra.ím období, byla zťle jediná jistota: Branilýs se můžedostat ve stavbě
školy na řadu tak za 3o let!

V desetiletí 197o_Bo přitom ve městě Brandýs došlo k mnohému. Změnilo se
vedení nfuodního výboru, kteý byl v obecních volbách v roce l97r rekonstruován
a postupně získavai ilalšízkušenosti ve syépomocné\rýstavbě v ,akci Z", Vroce
rq7r bvic veřejnosti ote,"Ťeno šest let budované koupaliště. Vletech..r97:-5 byla
po.tÚ"u, roioěž ,, ,akci Z" , nová mateřská školka s kapacitou 9o {CJi. r9$o!$
pak vietech r97B-Bo byiy postaveny, opět v,akci Z", tedy za wýrazné brigádnjc|é
pomoci občanů,jesle pró áo dětí" obě tyto stavby byly vybudovany i za finančnía
oracovní spotuúčastiždeisíhozávodu l.arosa. Mimo to lsD Jednota ve městě
Š"ý-,ranáa"- a dodavatelsky postavilo vletech 1975-8 nákupní 9ř9dis_ko,_t.la
téio stavbě se občanéměsta podíleli stovkami odpracovaných brigádnických
hodin na ťrklidorrých pracích před jeho otevřením.

Takto získanézkušenosti flrrrkcionářům města napovídaly, že více
svépómocných akcí najednou město neutáhne a roáodneli s9 p1o přístavbu

školníchťí-da tělocvičny v ,akciZí (a jiné řešení nepřipadalo prakticky v úvahu),
můžese tak stát až po roce r98r. pak se dočká i generálni opravy staré školní
builovy doclavatelsk)1 protože pro naprostou převahu rysoce řemeslných prací na
rekonŠtrukciškoly forma svépomocné ,,akce T nepadala v úvahu,
průběžnýchjednání vedení města i školy znal podrobnětuto situaci i
zřady"oábor
OŇV á v předstihu zajistil zpracování_ projektového .uko|u ry
školský
etapové řešení školských staveb v našem městě a poclle něho uplatňoval §to
staiiby ve volebních piogramech okresu Ústí nad orlicí, a to podle plánovacích
pětileých období lg8r-s a 1986-9o,

Na prvrrí etapu, tj. přístavbu tříd ke stávajícíškolníbudově, byl projektový
dodan.v w}o13ě
rlkol piojekčnímodáďením Okresního stavebního godniku
,vyššínež milionů Kčs,
protože
rozpočet
byl
musel
byt,
5
roku i9gz, Následně
resistróván a schválen ministerstvem výstavby a techniky. Tepwe po schválení a
refrstraci projektového úkolu bylo mořré zadat v}pracování podrobné projektolé
dokume.rtace. Ta byla projekcí OSP dodána hotová ale až v poiovině kvěE1 ,981
takže je jasné, že v iocé l9B3 ne69o možnépřístavbu školrúbudovy zahájit. ByIo
ale mořné připravovat pozemek pro ni, ale to je již historie rylíčenána
následujících samostatných 1istech.

V této fázi začalo město v roce 1983 připravovat pozemek wlraný_ p1o
nřístar,Ďu Éd.eutu to bívalá školnízahrada situovaná jižrě od budory školy,
jistotu i
šchvátený registiačnílisi projektového úkolu stavby dával totř určitou
kdvž nebýl k óispoáci podiobný projekt, že se začne po jeho dodání se stavbou.
Bvlo třeba zbourat starou ko]nu na školnízahradnické nářadí, zbourat dřevěný
pozá*i.r"y."sák na hadice a pokácet zbytky zeleně_na budoucím staveništi. Dále
ň"i" Áózňe Drovést skrývku zeminy na ploše budoucí stavby. To umožňovala
áalost parametrů budoúcíbudoly. Jednalo se totiž o typizovaný železobetonový
skelet vyT áběný v několika závodech n.p. Montostav,

Jř

v době registrace projektového úkolu školslcý odbor ONV projednal
převezrne
s okresním stavóním podnikem, který byl řízen oNv, že pro Brandýs
jako
smlumí dodavatel,
zajištění skeletu budový učeben a jeho montáž

Národní výbor se věnoval počínajerŇem l9B3 i organizačnípřípravě^ na
stavbu. Projeánával s vedením Óbčanslcých výborů }rca,qilqi.py rčast o}čanů,na
stavbě, totéžpak i s vedením školy o pomoci rodičůdětí bydlícíchv přiškolených
obcicÉ.lea.ra i s vedením závodu Karosa o technické pomoci pň stavbě,
záiišťoual ,redoucího stavby a stavební dozor, vedení materiálové agendy. Dohody
"o.ouede.rí práce byly uzaťeny MěNV s Ing. Madimírem Moravcem jako
o
'stavbyv-edoucím,
s Josefem Čepkem jako vedoucím stavby a
odpovědným
JoŠefem }iovadem jako skladníkem.

Vdruhé polovině roku rg83, kdlž se podařilg {tv p99trop9li brandýského
občana a sóučasně projekianta této stavby karla záteského áskat vpředstihu
ailti podrobný prolÓnianadri stavby, bylo.možné po skrjvce zeminy provést
pitloi""ie mechanizace i výkopy jam pro prefabrikované patky ceié
.

"r.á1i,''
budory.

Postupně pak jak během roku 1983, tak i roku r9B4 byJo zařizováno
stavenišě: póstavena montovaná kolna na stavební materiál, vyhloubena
;án""k", zří)ena stálá přípojka vody_ 9.. 9l9kJ.+y včetně instalace stavebního
.o^uděÉ", osazena stavenistni kancelářská buňka a přive$en do ní telefon,
i".tuio"a"u velká míchačka, ziizena příjezdová komunikace a staveniště
lybetonoralv 1oo$$v
;Ň;;;. Úezitím byly během prrrního pololetí 1984
pro patky á vybetonovano ro atypických patek vpřechodovém krčku

"la*a.r,
mezi starou

budovou školy a pŤístavbou.

Projektová dokumentace celé stavby včetně rozpočtu byla dodána.proj,}ťT
út rare'm osp v polovině května, ale bez elektroinstalace a qtápění, které byly
dodány o něco později.
Ještě před koncem pnmího pololetí 1984 se_podařilo u Montostaw dosáhnoul
prefabrii<ovaných patek a dohoitnout jejich přednostrí osazení do
doááni
"tech
pnpiu"."ý.t ťrtopů.to pr-oveali z pracorníci MontostalT r autojeřábem během
pouhéhojednoho týdne.

p"1,ly",li ť?_,l:
Včervenci r9B4 začai Okresní stavební podnil< dodávlt.
přístavby
školy l Kd}z
celé.
součástí
nedílnou
byla
která
,u*o.tut"é Úaíostanice,
pozemku protl budove u§D,
byla umístěna na samostalném odděleném

d,,ih,r1._,:1!,*:
Po zasypání osazených patek byl navážen štěrk na ieřábovou
rekonstruKce
nrováděné
právě
z
u.nuÁérió tím, že byí získán štěrk, tzv. vjzisk,
dodání
včetně
to
a
á ústi-'naa oiuci,
ieťInékoleje železrričnír"ř;;;-óir;c.,í
ir;;;";;lti''kJv,oxarv čso. nu to navázalo betonování \"ýzfuálých trámů
mezi patkami.
Registračnílist
Kregi§traci stavby došlo 9.8,r9B4, a to pod číslem83z67593,
vzáří t98_4_a
zahájením
35 měsíců,. se
*j."uiáo*ň i áobu výitavbv na stavby
představovaia 7,ro6 milionů Kčs,
t987. Hodnota
řr.""ěrrrr"
r9B4 byl síanoven úkol ,ra z,9ó3 mlt §čs. Kopii registračníhofistu
."r."Ěó-"nci
". iBnóď" i,t"_zitem jejího doručéníbylo možnéčerpat rozpočtové
"iřrr"
áárilr.r"
piostředky na tuto stavbu v plánované výši z dotace ONV,
bdga{ní. \],
Jlž v t&o fáňstavby se ukázaly poťžese získáy9ním dobrovolných
převáárě
práce
prováděné
pravidelrrou ao.r]a"tu byly
,závisié.
Ň;o|ž;ijl" J" i"iiz art"t z až 3 tnalé praóo..níky pro stálou pracorrrrí skupinu,
i,iŽÍáivr, l"áádmínečně nutná pro plynulý postup tak velké stavby,

".-l.ii.ú

díly
Během říjná začaly zněkolika vírobnic!__zlv9,dů Montostavu dochazet
na'aražílykládali pracowúci osp, část dováželi
skele1u, které jeřábem nu
se.i
"a-..isi.
,ir*rrrite"skoiy, jiné usúadňovali pobúz __yHadtové rampy. Dodavateii
",
a"art mezi prvními áíly sloupy skeletu, které Táv!ýt
;iňj."ilil;|pá'aárir"
li,!9pi_d,|.9i1,
Ii".t"'*rv nejdŮve. Montáž skeletu iak mohla b},t zahájena až,v
Ó"".{ueiri, montáže skeletu nám něco napoví následujíci obrázek, kteý byl
obáIce Brandýského zpravodaje v pn,rúm čtvrtletírq8s,
;á;j"ě"

""

Montáž skeletu pak pokračovala přes zimní měsíce, pr_otože to _dovolovala
po-8Á8 přízrrivá áma a byla skončena yy"o*. r9B5. Ale i tak byiy potíže
nanříklad i přípravou cemeniové záfivky svárů a spár meá ciíly skeletu, na kterou
bvio třeba miť t dispoaci teplou vodu. Díky pochopení vedoucího nákupního
sťediska Jednoty bylb možnétuto získat v kotelně nákupního střediska,

vdůsledku zpoždéru vdodávkách dílůskeletu a následného zpoždění pfi

montáá neby1 zóela splněn předepsaný úko1 v odvedené hotové hodnotě a došlo
k malému skluzu.

Po skončenémontáži by1o možnédobetonovat základové trámy a lykopat
záklaily pod příčkyv přízemí. pak byio osazeno i schodiště a hotovo opláštění
stavby á byÍo móZné navážet materiál pod podlahy vpřizemí, připravovat
wzdivkv oříček,zálivky sŤopů apod. knavážení mateňálu do stavby bylo nutné
lňstulou"i do čela stavby stavební výtah. Bylo třeba pokračovat i na samostatné

trafostanici.

Ukol pro rok r9B5 představoval hodnotu díla ve

;

l}ši 6z6

m1l, Ki_s,
představóvai převážná
práce a přitom na stavbě stále chyběla stálá
"édnické
především
zedník. objevily se opětovrrě potížei se
pracovrrí skupina a vni
iajišťolanímblánovité briáádnické pomoci. přesto práce na stavbě pokračovala,
naoříklad oň idění příček,kde se na§i brigádníci, kteří se i rTro,"T rali qntčenému
zéáníkovi.'Za' pombci údržbyzávodu lgrosa se podaňlo zajistit zhotovení
kovových rámů na okna a před zimou okna i osadit-

současně se stavebním vjtahem bylo zároveň postaveno i lešení na jižním
pŇčelístavby, takže hrubá'stavba přístavby tříd vyhlížela tak, jak ji 4.ch4i1
'obrázek
v Brandýském zpravodaji z prrmího čtvrtietí1986. Na
^"řé;.,un1,
po"o*ost ztepilý zerav, který nesměl být z rozhodnutí_odboru
obrázku *por]Ů
ochrany přírody-oNv před zakládáním starĎy skácen (hrozil lysolcý finanční
postih,'sňad Bóooo,_ ťč)a ceiá přístavba byla kvlli tomu posunuta mimo osu

IJkol roku 1986 na přístavbě školy byl iodně n_áročný a představoval_rle
predevslm
n"u"J"r_ vyjááření hodnotu dila za t,4 mil. Kčs. Představovalo to
elektror9zv9dv,
předtím zajistit
;;ffiú ,.irltr.ri.i, omitek v celé novostavbě,
pokrytí střechy, aby do budory
a
izolace
tepelné
i;;;;;,;.d;;.otltt*o"e a
irl"""iŠria".-'rrlil;-Brd"; byló nutné zajistit-vr:ritřní montáž vtrafostanici,
do přistavby
oáí"zii,.pa:..í kabel k t.aiosůnici a spojovácí kabely z trafostanice
ikolv i do staré školrri budovy.
(s odsfupem doby se dnes již nedá ř,íci kdo je dal) se podařilo
vojenské^stavby á až 6 zedníků(s nástupem již v květnu) se
;ffi;;,;.,Ě;cáďoi.tv, mimo svou pracovrrí dobu a samozřejmě_ se souhlasem,

oitu aooo*e"ní

""iř'tii;;;Ňil

'provedou
,ršeihny vniřní omítky. Bohrržel pro opoždění
,""rro lÁc"tiu"atelel
se
á"a""Ňrt y"r, elektrď a vodoinstalačníchprací _ze strany oSP a Koventy
se
omítek
. á*i*á*i áalo začítaž v polovině čen,na 19-86. AIe u těchto vnitřních
každé
iriáiiT" .aúui"ivzajišťováiúbrigádniků. zedrúci choditi pravidelně téměř ně.
přípralu_malty,pro
;,ň;i;H;; povirrností města Ěylo zajistit brigádnicky
jediný a dokonce;ednou t
štárr"lo .", že z požadovaných g až + brigádníkůpřišel
to, že se šesti zedníky zůstal sám vedoucí starĎy,

Naproti tomu je třeba vzpome_nout,doslova_záfiy p.,Sidl kdy, :"9:l :|Ť::
rxu..í Ťaub".) <íal začátkem roku závazek, že sám (včetně př,ípravy malty-)
budo_ucí díIně chlapec}cých ručních
ň;h. ;"ilň ". ,.rr.e _i.t"osti v přízemí,splnil,
i.á.iu iu-orréjmě tento závazekbezezbytku
protože
zooždérltměsta se stavbou bylo tak zrračné,že oNv v Ústí nad orlicí,
se
i
z
opožd,ujícího
nasŇ o pŇběhu stavby a nakonec
-e.ie"i"r,
tzv.
"
prostředků věděl o zpožďování, vypsal rz, srpna 1986
vyrýkací řízení.

";;á;i;Á
;JrřffiffičníÁ

po všech zmíněných potížíchse konečně .podařilo kt. záít ustavit stálou
tírir, že závod Karosa uvolrri] na plný úvazek pro g9*9c,T
pracorT riry,. taxze
".r**i-ir.uoi""
ltavbě Jarosliva Paukrta a k němu přibralo město dalšídl,a
na

;;;;;ž"ě "; stavbě

plynule p.aco"át v průběhu c9leho dne a nejen spoléhat
zedník J,
ř'irřaáň*i,. Ý.J."i ,taitip.u.oorrí skupiny s9 ujal důchodce - jizkušený
Řrr?l"ď a|i.l-aoJizáĚ:i.i na stavbu ze žamberka a vedl až do skončení
stavby.

podařilo se i připravit stavbu na zimu, zejména_ tím, že opět_pomohla.údržba
instalovála,topné,zaíízeni,jahý_si_ velký kotel,
dň,nyŇjěii, Áoto"iiu a tzduch
se vháňě1 do stavby. Tak bylo umožněno
.. iopiro dřóvem a ohřátý
,
"e*'zpracovat na stavbě po celou ámu,
trvale
průběhu, q
Vedoucí stavby podával vradě MěNV pravidelně zprár,y o_jejím
po celý
stavba
se
tom iak se práce aari a nesr<rývit ani poúžó a problémy, s nimř
,"itřrú. Ň.irětším nedostátkem býlo, že kvl,tvoření stálé_pracormí
ještě provést.stavební práce
',"',{ťěh
dni
ílilil; á;iil;i ,. Áa rg86. K tomutopředevším
"'by.ralo
vnitřních omítek,
řřdilĚ;;;ď,,.iiŘi.-j"anulo se práce o dokončení
umitř i v okolí stavby. Dále pak
;;Ř;r"í oÁřtk" budoly a úklidové- řemeslrrých
prací,
zejména o řadu vnitřníctr-dodavatelských

Díkv zaiištěnítemperování budoly po všechny zimní měsíce se na stavbě
pracormíka dodavateiské íirmy,
p.*"řurá.'šii"*i nepříjemně zkomplikóval úraz
,"nitřním schodišti, k němuž došlo
Řterá montovala miamorové obklády na
úraz dovrši1 potíže,
|raco,rri discipliny v praco,ní .|"li.1. Tento
jejího
zahájerú a hrozilo,
""á"ai^"rÁ
;;i"úr.-" ;del vedoucí staiby pot]ikat již od samého
že se vedení sl,avby vzdá.

To se podařilo odlrátit a stavba byla ke konci prázdnin dovedena do stalr,r, že
,tl.t"*u'"ú.úenmohla být 3r. srpna 1987 v t7 hod. slavnostlrě otevřena. od r.
k;sictro"ani zátím jerrdvou tříd, ostatní se stěhovaly postupně až do
konce roku r9B7.

;ř;"š6

Na stavbě bylo odpracováno celkem 40 44o bezplatných búg^ádniclcých hodin.
při, ;;;b' tví ooa.z"" předepsaný finanční]imit nákladů, které,nesměly
př;ú;liitá"ik*i,os+ mition,3 krs,-ti. Bo% rozpočtovéhodnoty celé stavby
(7,ro6 mi]ionů Kčs).

i

vízramná bvla pomoc závodu karosa, ať již uvolňováním pracormíků, tak i
t..t'nl.tou po*oc'i. Dáte pak pomoc JZD, Mostek, Skořenice a !ínš!,
n*urri"ato.rÉa pomoc ONV, organizací Národní fronty, Občanských výb9rů,
probiémůprojektant oSp
š-rje-š. orctuue pomáhal při řešeníryslgtujícíchse
jeho přeprat,ní_ m
IGrel Záleský. VŽpomenout je nutné i dobrou spolupráci s OSP,
oddělením, při včasnélykládce více desítek vagónů s železobetonov^jŤnl dily
skeletu stavby, při jejich uskladnění a navážce na stavbu pfi montáži,
podobu přístavby učeben po dokončení zachycuje násleclující fotografie:

ŠKOLA - generáilní

oprava

čp. z9

V dlouhodobých investičníchzáměrech školskéhoodboru ONV Ústí nad Orlicí
figurovala ge.r"iái.rí oprava školrúbudovy na furotínově ulici na dnrhém místě
zpředpokládaných ůíškolských staveb vnašem městě. MěIo se sní začítihned
pó doŘonče* přístavby učeben, která umoárila přestěhovat tňdy a tak uvolťt
itarou budoltr. Přístavba tělocvičny měla být až posledn1 stavbou, případně měla
bý'.t prováděna současně s generáIní opravou.

i

zpracování projektových úkolů.Bylo jasné, že
generální oprava budo,"y školy nemriže být pro převahu řemeslných až
Špeciálníchprací uskutečněna jinýrn způsobem než dodavatelslty. Pro nedostatek
stavební kapacity Okresního stavebního podniku Ustí nad Oriicí (řízenéhoONV)
pro období let r9BB-9o, mrrsel školslcý odbor ONV změnit pořadí staveb, Jako
druhou stavbu začal připravovat přístavbu tělocvičny, při nížse opět počítalose
Pod]e toho bylo zaměřeno

svépomocnou

*akcíZ".

:

štotst<i, odbor podle toho také postupoval a zřejmě s dostatečným předstihem

zajistil prostřednictvím OSP r.,1projektovárú železobetonového skeletu stavby
tělocvičny a zajištěníjeho včasnévýroby a rolrněž montáž u národního podniku
konstruktiva.
Se stavbou tělocvičny se tedy.v roce 19BB začalo, zatím co budova staré školy
se zabílenjnni. okny zela prázdnotou. Tak upipul beze změny i rok r9B9, až snad
na slib projekce OSP, že do 5.z.r99o dodá projektovou dokumentaci stavebni

části generální opravy, aby bylo možnézahájit některé přípravné práce, jako
např. hyčlroizolace suterénu budovy,

Projektová dokumentace pro předběžné stavební práce byla skutečně dodána a
městu se podaňlo na tyto práce získat dodavatele, kterým byla pňdružená vjroba
Jednotného zemědělského družstva Potěhy. Práce v rozsahu 934 tisíc Kčs byly
provedeny v roce r99o.

Mezitím byla projekcí OSP slíbena kompletní projektová dokumentace na
celou generální opra!,rr, a to do konce května l99o, přičemžtermín byl nakonec

prodloužen do konce čer,"na. Po obdrženíprojektové dokumentace jednalo město
o provedení generální opravy škoiy s OSP Ustí nad Orlicí. Nabízený termín
zahájení prací až v lednu 1991 se zdál městu dlouhý a tak se hledal další
dodavatel. Zájem projevilo JZD Homí Brusnice, ale vzápětí od něho ustoupilo.
Nakonec se podaři}o prosaclit opraw přece jen v OSP.

Ve schůzi rady města 23. července r99o byl schválen harmonogram prací na
stavbě a vzato na vědomí vydané stavební povolení a dále i to, že se podařilo pro
tento rok prosadit přednostní provederú venkovrú omítky na budově, a to
vzhledem k oslavám J.A.Komenského ve městě v roce 1992.
Opral,rr školy Okresní stavóní podnik, středisko Choceň, skutečně začátkem
roku r99r zahájil, a to nejdříve rekonstrukcí sťechy na budově. V pracích pak
OSP pokračoval i vroce 1992, resp. pokračovala v nich soukromá stavební íirma
SKIP Ing. Ikejčízletohradu, která choceňské stavební sředisko OSP Qež
stavbu provádělo) zprivatizorala.

-

Rekonstrukčnípráce vroce r99z pokračovaly tak dobře, že od r. záí1 téhož
roku se do budoly-wátily školnítřídy a začalo se vní opět \.,Wčovat. Tím skončila
i všechna provizoria s umístěním některých školníchťídrůzrě po městě.

Vzhled ško]ní budor.y po provedené generální opravě ukazují následující

fotografie z roku zoo7,

