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Bezmála sto čtyřicet let stará budova vysokomýtského gymnázia se co nevidět dočká zásadní
proměny. A nebude to změna pouze na pohled, ale pocítí ji všichni, kteří ve škole působí, žáci i
učitelé. Pardubický kraj se rozhodl v příštím roce investovat do zateplení budovy a nátěru
fasády. Rada kraje už schválila dodavatele, který potřebné úpravy provede za necelých 30
milionů korun. Díky následným úsporám energií se změna projeví i v rozpočtu školy.

Budovu gymnázia chtěl kraj nechat zateplit již v minulosti, ale kvůli její památkové ochraně to
nebylo možné v rámci dosavadních dotačních titulů realizovat. „Stav objektu vysokomýtského
gymnázia vyžaduje investici, což jsme si uvědomovali již v minulosti, avšak čekali jsme na
vhodné dotační příležitosti. Bohužel však nebylo možné na realizace úsporných energetických
opatření čerpat evropské prostředky. To nyní lze, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili,“ uvedl
hejtman Martin Netolický.

Vedení gymnázia investici do budovy školy přivítalo. „Za schválení realizace nového projektu
zateplení jsme všichni moc rádi. Zvláště okna jsou v budově ve velmi špatném stavu a budou
proto téměř všechna vyměněna. Zateplíme části podlah a stropů, zajistíme i chlazení v
počítačové učebně v přístavbě. Dojde na úpravy rozvodů ústředního topení a rekonstrukci
kotelny v podkroví. Vše povede k výrazným tepelným úsporám,“ řekla ředitelka gymnázia
Blanka Kysilková a dodala: „Věřím, že příští rok budeme moci začít a během dvou let dojde k
takovým úpravám, které si tato krásná památková budova i lidé v ní zaslouží.“
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Tato investice do budovy gymnázia, která již 5 let patří Pardubickému kraji, není zdaleka první.
„Mohu říci, že se Pardubický kraj o svůj majetek dobře stará,“ řekla Blanka Kysilková a doplnila:
„Investiční prostředky zřizovatele nám v minulých letech pomohly zrekonstruovat kotelnu, šatny,
WC, školní hřiště a v letošním roce zrealizovat projekt Příprava laboratoře, dílny a prezentační
místnosti. Ten se s koncem roku chýlí ke konci a v rámci něho jsme také zmodernizovali
počítačovou síť po celé škole, zajistili její vyšší bezpečnost a optické připojení. V nových
laboratořích se vyučuje fyzika a žáci tu pracují na robotice.“

Investice Pardubického kraje do budovy školy a jejího vybavení se nepochybně vrátí nejen ve
finančních úsporách, ale i ve výsledcích, kterých žáci gymnázia pod vedením svých učitelů
dosahují.
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