Milí čtenáři!
V červenci roku 2017 jsme po čtyřiceti devíti letech našli obdobný list
s popisem rekonstrukčních prací, jako je ten, který nyní držíte v rukou. Psalo se
v něm, kdo se v roce 1968 podílel na opravě naší školy. Dokument byl schován ve
skleněné láhvi, kterou našli okenáři při odstraňování starých okenních rámů. I my
Vás chceme seznámit s těmi, kdo se na letošní rekonstrukci podíleli.
O hlavních prázdninách byla vyměněna stará, nevyhovující okna za plastová a
elektrické vytápění akumulačními kamny se nahradilo ústředním vytápěním
automatickým kotlem na tuhá paliva. Budova byla kompletně vymalována a ve
školní družině byla položena plovoucí podlaha.
Na výměně oken se podílela firma OKNOSTYL ze Svitav, která sídlí na náměstí
Míru č. p. 69.
Výměnu akumulačních kamen za ústřední topení měla na starosti firma
CALDA s.r.o., sídlící na adrese Lidická 1147 v Lanškrouně.
Při zednických pracích pomáhali Martin Chládek se svým otcem Lubošem
z Cotkytle a pan Tomáš Motl z Třešňovce.
Celou budovu nám vymaloval pan Jaroslav Odstrčil s panem Petrem
Lexmaulem, toho času zaměstnanými u Obecního úřadu. Pan Odstrčil také položil
plovoucí podlahu ve školní družině.
Při úklidu budovy pomáhaly Miriam Kolínová, učitelka a školnice, Anička
Hegerová, kuchařka, Táňa Valentová, vedoucí jídelny, její dcera Veronika Valentová,
asistentka pedagoga a Patrycja Ewa Šram, učitelka.
Rekonstrukce školy by ale neproběhla bez finanční pomoci našeho
zřizovatele v čele se starostou Vlastimilem Jurečkem a naší ředitelky Hany
Beránkové, jimž tímto děkujeme.
Pan Hroch, tehdejší předseda místního národního výboru v Cotkytli, v dopise
z roku 1968 doufal, že „ …bude-li se tato škola ještě někdy opravovat, anebo
bourat, bude na této zemi jistě již trvalý MÍR, lidé se nebudou dohadovat ani ve
fóru mezinárodním, ani na fórech sousedských. Přeji těm, kdo budou tyto řádky číst
lepší životní podmínky, lepší životní prostředí, hodně porozumění mezi lidmi“.
Co se týká míru na světě, musím bohužel konstatovat, že stále existuje
spousta zemí, kde jsou potlačována lidská práva. Je ale skvělé, že se naše Česká
republika letos umístila na šestém místě v žebříčku nejbezpečnějších zemí světa, a
tak si přeji, aby to tak zůstalo a i Vy jste stále mohli žít v klidu a bezpečí.
Cotkytle dne 31. 10. 2017
Mgr. Miriam Kolínová, učitelka

