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TLAČOVÁ SPRÁVA
KECHNECKÁ ŠKÔLKA PREŠLA ROZSIAHLOU MODERNIZÁCIOU
Kechnec 21. októbra 2011 – V rámci celkovej modernizácie zrekonštruovala obec Kechnec budovu
i okolie materskej školy. A tak v novom školskom roku 2011/2012 nastúpili najmenší Kechnečania do
vynovenej materskej školy, ktorá poskytuje deťom i celému personálu nadštandardný komfort.
Rekonštrukcia si vyžiadala nemalé investície, na ktoré prispeli sponzori zo spoločnosti GETRAG
FORD Transmissions sumou 5000 eur, Schelling Slovakia sumou 1000 eur a IEE Sensing Slovakia
sumou 500 eur.
Komplexne sa vynovilo podkrovie, vznikli nové priestory ako telocvičňa, jazyková a počítačová učebňa,
kabinet pre učiteľky a riaditeľku, priestory pre upratovačku a učebné pomôcky, archív a sociálne zázemie. Na
rozvoj počítačových schopností daroval GETRAG FORD Transmissions Slovakia materskej škole 30
počítačov, optických myší, klávesníc a do každého PC operačný systém Windows. V rámci rekonštrukcie
materskej školy zabezpečila obec Kechnec všetku činnosť svojpomocne.
Multifunkčná telocvičňa sa realizovala prostredníctvom projektu Ministerstva školstva SR v rámci programu
„Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009“. „Výška príspevku od MŠ SR bola
2 680 eur.
Minimálna účasť obce na projekte mala byť 5 %, avšak obec Kechnec projekt spolufinancoval v čiastke
424,09 eur, t. j. 13,70 %“, povedal starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly. Zmodernizované ihrisko
pri škôlke svojou rozmanitosťou a perfektným prevedením poskytuje mnoho možností pohybového vyžitia.
Mnohoraké drevené atrakcie rozvíjajú nielen detskú fantáziu či fyzickú zdatnosť, ale aj samotný pobyt na
čerstvom vzduchu zabezpečuje zdravý vývoj detí. Okolo škôlky bolo postavené unikátne oplotenie, ktoré
rozpráva príbeh Červenej čiapočky v troch jazykoch - v slovenčine, angličtine a maďarčine. Známy príbeh je
dotvorený krásnymi ilustráciami.
Okrem prestavby interiéru nebola opomenutá ani fasáda budovy, ktorá sa odela do nového a teplého šatu.
Nezabudlo sa ani na motorizovaných rodičov a každodenný problém s parkovaním pred škôlkou vyriešilo
nové parkovisko. Po stavebných prácach bola MŠ v Kechneci posúdená okresným hygienikom ako najlepšia
v okrese Košice – okolie. Práce na renovácii škôlky sa však ani zďaleka nekončia a tak sa už dnes môžu malí
Kechnečania tešiť na plavecký bazén či saunu.
Doplňujúce informácie:
Obec Kechnec od svojho osamostatnenia v roku 1990 dokázala výrazne zlepšiť kvalitu života miestnych občanov. V obci
je vybudovaná kompletná infraštruktúra, profesionálne športové centrum, sociálno-zdravotný komplex, spoločenský
komplex, kongresová sála, moderná 40-bytová jednotka a nové centrum obce s amfiteátrom a farebnými fontánami.
Výraznou rekonštrukciou prešiel aj obecný dom smútku. V nadchádzajúcom období obec pracuje na projektoch
Integrovanej európskej školy a Akvaparku.
Priemyselná zóna Kechnec je všeobecne považovaná za jednu z najlepšie pripravených na prijatie investorov na
Slovensku. Za posledných 6 rokov sa v Kechneci etablovalo, resp. začalo svoje projekty pripravovať už
16
slovenských a zahraničných spoločností. Od svojho vzniku PP Kechnec pritiahol investície v celkovej výške takmer 500
miliónov eur a dokázal vytvoriť približne 2500 priamych pracovných príležitostí, s celkovým potenciálom až 30 000 miest
v horizonte 10 rokov. Celková rozloha parku je 332 ha. Viac informácií na www.kechnec.sk.
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