NOVINKY
JAK JSME VYUŽILI NUCENOU PŘESTÁVKU?

I když jsme nevařili, práce na Ústřední školní jídelně Holešov bylo dost…
Z důvodu karantény způsobené korona virem, byla ze dne na den uzavřena také Ústřední
školní jídelna Holešov. Protože nebylo jasné, jak se bude dále vyvíjet karanténa a probíhat
zbývající část školního roku, rozhodli jsme se tento čas využít! Oslovili jsme řemeslníky
domluvené na dobu prázdnin, zda by mohli požadovanou práci provést již v době odstávky.
Podařilo se, a i letos se podařilo vylepšit prostředí naší jídelny. Ani zaměstnanci nezaháleli a
významně se podíleli na úpravě dvora, kde je nyní parkové prostředí s lavičkami a zámkovou
dlažbou. Pro strávníky se namontovaly stojany na kola, opravila se poškozená venkovní
fasáda, která se doplnila o naše identifikační údaje. V budově se vybudovala nová světlá
kancelář pro administraci, dokončila oprava kanálových žlabů a výměna čtecího zařízení
výdejny. Provedlo se odstranění obložení a oprava omítky v chodbě ústící na náměstí,
dokončila výzdoba dolní a horní jídelny. Bylo rekonstruováno osvětlení na varně a výměna
venkovních světel spojená s opravou osvětlení na chodbách ve vstupu. Navíc se včas podařila
oprava zatékající střechy a omítka stropu na schodišti, která hrozila opadnutím, a tedy
nebezpečím úrazu.
V budově jsme provedli nátěry všech dveří, prahů, prahových přechodů, zábradlí a radiátorů.
Vymalovala se horní jídelna, chodby, kanceláře, varna a umyvárny. Přestěhoval se také archív
ÚŠJ. Práce s úklidem, a to nejen v prostorách, kde pracovali řemeslníci, bylo dost a dost.
V posledním týdnu jsme připravili kuchyni, jídelnu, výdej a další prostory podle požadavků
hygieny, takže jsme mohli bez problémů zahájit opětovný provoz od 25. 5. 2020.
Veškeré práce, které vedly ke zlepšení prostředí a zkvalitnění pracovní činnosti, stály
Ústřední školní jídelnu Holešov přes 500 tisíc korun. Ty byly plně hrazeny z vlastního rozpočtu.
Věříme, že se Tato práce odrazí ve spokojenosti strávníků a také, že vynaložené prostředky
Ústřední školní jídelny Holešov pomohly některým firmám přežít nedobrovolnou karanténu.
V Holešově 26. 5. 2020

pracovníci ÚŠJ Holešov

