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Počinje izgradnja vrtića i jaslica u Žbandaju

28.09.2020. (13:09)
Počinje izgradnja novog dječjeg vrtića i jaslica u Žbandaju, na mjestu nekadašnje tvornice papira u samom centru mjesta, kraj Poduzetičkog inkubatora. Porečki
gradonačelnik Loris Peršurić i predsjednik Uprave tvrtke “Vladimir Gortan” d.d. iz Pazina jutros su potpisali ugovor o izgradnji u foajeu Gradskog kazališta.
Pripremni radovi su već krenuli, izvođač će službeno biti uveden u posao početkom listopada, a rok za dovršetak je šest mjeseci. Planira se da će mališani krenuti
u novi područni vrtić DV-a Radost početkom slijedeće pedagoške godine.
Investicija ukupno vrijedna približno 5,1 milijun kuna (plus PDV) uključuje rekonstrukciju, dogradnju i opremanje postojećeg objekta (s gotovo 580 četvornih
metara korisne površine) te uređenje pristupne ceste, parkirališta s 12 mjesta i 650 “kvadrata” igrališta i okoliša. O njenom uspješnom ostvarenju vodit će brigu
Singrad d.o.o. iz Poreča, zadužen za stručni nadzor s vijenom od 58 tisuća kuna (plus PDV). U novom će vrtiću biti mjesta za sedamdesetak djece u dvije jasličke
i dvije vrtićke grupe, a za potrebe njegovog funkcioniranja bit će zaposleno 11 osoba, i to osam odgajatelja, dvije spremačice i jedan kuhar. Treba reći i da će novi
vrtić imati dizalicu topline za grijanje (podno) i hlađenje (ventilokonvektorima) te potpuno opremljenu kuhinju za pripremu obroka, dok će na katu biti uredi za
djelatnike.
- U posljednje četiri godine prioritet su nam bili najmlađi. Iako smo relativno malen grad posljednjih godina bilježimo pozitivan prirast i veseli nas ostvarivanje
projekata poput ovog vrtića. Ove godine imamo pedeset djece više nego lani upisanih u vrtiće i jaslice, dok je u našim osnovnim školama upisano više od 1.300
učenika. Nastavljamo s našom politikom izgradnje malih škola i vrtića po svim našim mjesnim odborima, rekao je gradonačelnik Peršurić.
Podsjetio je, pritom, da će nakon dvije novoizgrađene škole s pratećim dvoranama u Poreču (Finidi) i Žbandaju, ovaj u Žbandaju biti treći izgrađeni vrtić u tri
godine. U Velom Maju je stara škola prenamijenjena u nove jaslice, dok su u Dračevcu u nekadašnjem društvenom domu europskim sredstvima uređeni vrtić i
jaslice. Prije toga su uređeni područni dječji vrtići u Varvarima i Baderni.
Potpisivanju ugovora su prisustvovali i predsjednik Gradskog vijeća Adriano Jakus, predsjednik Mjesnog odbora Žbandaj Sandi Jugovac, ravnateljica Dječjeg
vrtića Radost Divna Radola, pročelnik Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom Đulijano Petrović i voditelj gradilišta Goran Milohanić,
Jakus, koji je u proteklom mandatu bio na čelu MO Žbandaj, istaknuo je da ova investicija jako puno znači mjestu s tako velikim i brzim prirodnim prirastom
stanovništva, šest kilometara udaljenom od centra Poreča.
- Na ideju smo došli prije nekoliko godina, smatrajući da treba valorizirati postojeće objekte u gradskom vlasništvu. Nakon otvorenja Poduzetničkog inkubatora u
obnovljenoj staroj zgradi, ostala je još ova “crna rupa” nekadašnje tvornice papira te smo se u dogovoru s mještanima i Mjesnim odborom odlučili za vrtić. Sve
to, uz novu školu, biti će od posebno velike koristi mladim obiteljima, poticaj da ostanu na našem području, kazao je Jakus.
Predsjednik MO-a Žbandaj Sandi Jugovac je zahvalio Gradu što se njihova ideja sad i ostvaruje.
- Izgradnjom škole, Poduzetničkog inkubatora, a sad i vrtića razvijamo se i rastemo. Gremo delat dalje!, poručio je Jugovac. Napomenuvši da će svi zajedno
nadzirati tijek ostvarivanja investicije.
Ravnateljica DV Radost Divna Radola je kazala da su primijetili da je upravo na području MO Žbandaj puno roditelja za upis njihovih mališana u vrtić. Rekla je i
da će vrtić polaziti 64 djece od rade dobi do pretškolaca te da će otvoriti 11 novih radnih mjesta kako bi djeci pružili najbolje uvjete i poštovali propisane
pedagoške standarde. S vrtićem u Žbandaju Radost će imati ukupno 30 odgojnih skupina i oko 490 djece.
Predsjednik Uprave Vladimira Gortana Darvin Žufić je pojasnio da je brutto površina objekta 637 “kvadrata”, dječje igralište će se prostirati na 400 “kvadrata”, a
parkiralište će imati 12 parkirnih mjesta, od kojih sedam za roditelje i pet za gospodarske potrebe.
- Rok za dovršetak radova je dvjestotnjak dana i, unatoč kišnom razdoblju u koje ulazimo, sigurni smo da ćemo na zadovoljstvo MO-a Žbandaj i svih uključenih
sve riješiti na vrijeme, poručio je Žufić. (Napisala K. Flegar, foto D. Požarić)
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