
 

Tisková zpráva 
 

 

Rodiče se dočkali, na školce se již pracuje 
 

 

Po středečním předání stavby společnosti AWEA, s.r.o. již nic nebrání demolici 30 let 

staré, a výstavbě nové moderní mateřské školy v ruprechtické Věkově ulici. Po 

dokončení projektu zde pro děti vznikne celkem 84 míst, z toho 14 jich bude zcela 

nových.  

 

Již nyní je zřejmé, že optimistický termín otevření školky s počátkem nového školního roku 

nebude možný.  Mohou za to průtahy při vyřizování podkladů pro územní rozhodnutí, které 

zahájení stavby a její dokončení posunuly nejméně o dva měsíce. I s touto eventualitou však 

Statutární město Liberec již v počátku projektu počítalo a informovalo o této možnosti na 

společných únorových a březnových jednáních také rodiče. 

 

Díky připravenosti na případné zpoždění tak mělo město čas nachystat řešení pro děti, které 

již školku navštěvují a po prázdninové pauze se do ní v září mají vrátit. Část z nich, 

předškoláci, poputují do doby dokončení stavby do nedaleké základní školy na náměstí Míru, 

kde pro ně budou upraveny vhodné prostory. Ti menší pak budou zatím obývat starou vilu ve 

Věkově ulici. Pouze na obědy budou přecházet do školní jídelny, svačinky jim nachystají ve 

vile. 

 

Díky koordinaci více staveb navíc město ušetří, protože například toalety, které budou v rámci 

demolice školky ve Věkově ulici demontovány, se použijí na rekonstrukci sociálních zařízení 

v machnínské školce. Tím dojde k úspoře v řádech desetitisíců korun. 

 

Nová mateřská škola pro 84 dětí se bude rozkládat na zastavěné ploše zhruba 500m2. Náklady 

výstavby částečně pokryjí finanční prostředky z prodeje staré vily, která je v současné době 

součástí školky. Na přání rodičů se ke kontejnerové školce ponechá i větší zahrada, než se 

původně plánovalo, takže děti budou mít k dispozici 2 916 m2, což znamená 34 m2 prostoru 

na dítě, přičemž zákonná norma nařizuje 4 m2/ dítě. 

 

Nová budova z kontejnerových komponentů nahradí více jak tři desítky let starou přístavbu, 

která již několik roků volala po kompletní rekonstrukci a dostala se až do havarijního stavu, 

kdy například poslední zimu již nebylo možné vytopit ji na teplotu dle hygienických norem. 

V nejbližších dnech začnou vnitřní demoliční práce.  

 

 

V Liberci 27. července 2012 


