Babyboom v Pňovicích: školka praskala
ve švech, novou právě dokončili
30.12.2020

Babyboom v Pňovicích nebere konce. Vesnice přitahuje mladou krev a
přírůstky se již nevejdou do mateřské školy. Třídy mateřinky v prostorách
základní školy už praskaly ve švech.

Kliknutím zvětšíte

Letos v březnu se proto obec pustila do rekonstrukce 200 let staré budovy,
v níž kdysi sídlila první obecní škola. V prosinci práce skončily a po Novém
roce se mohou děti stěhovat do nového.
„Vybudovali jsme tři prostorné třídy s nejmodernějším vybavením a zázemím.
Snad budou prostory stačit,“ popisoval starosta Pňovic Radovan Štábl.
Obec navýšila kapacitu mateřské školy o 23 míst na 63. Do stávající školky se
vejde 40 děti.
„Novou školku máme již plnou a slyšel jsem už i výtku, že jsme ji měli udělat
ještě větší, ale takový boom přece nemůže trvat věčně,“ usmál se starosta.
V historické objektu původně sídlil lihovar a před více než 100 lety zde působila
první obecní škola v Pňovicích. Rekonstrukce prostor byla náročná. Z původní
stavby zůstaly stát obvodové zdi a středová nosná zeď.
„Nové jsou stropy, měnila se dispozice,“ vysvětloval starosta.
Práce začaly koncem března a již v prosinci proběhla kolaudace.
„Po Novém roce se budeme stěhovat. Děti se mohou těšit na nové kuchyňky
a další vybavení. Vypadá to moc hezky,“ těšilo starostu.
Nová mateřská škola stála 26 milionů korun. Obec zaplatí zhruba 3 miliony, na
zbytek se jí podařilo získat dotaci. Obec se ještě chystá upravit zahradu, kam
umístí hrací prvky.
Pňovice se v posledních letech rozrůstají. V obci ležící v polích při údolní nivě
Moravy vyrostla řada novostaveb a mladá krev se stará o nové přírůstky.
Ročně obec vítá na 15 i 20 občánků.
Zatímco před 15 lety měly Pňovice sotva 830 obyvatel, nyní jich má vesnice
bezmála 990.
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