Naše školka maličká SKUTEČNĚ nafoukne se
celičká!!
Tak a je to tady!!! Třičtvrtě roku od podání velmi obsažné žádosti o dotaci do ROP Středočeského kraje, se dozvídáme o
úspěchu, ve který jsme se všichni již báli doufat. 22. prosince 2011, den po zasedání Výboru regionální rady ROP Střední
Čechy nervózně tisknu svůj mobil a bojím se na ROP zavolat. Nádech, volám, ať je pravda jakákoliv. Po chvíli napjatého
ticha, skáču do výšky a křičím radostí: „MÁME TO!!!“ (Děti se na mě dívají se shovívavým úsměvem, už si zvykly.) Náš
projekt byl jedním ze 4 šťastných, kterým bude dotace na mateřskou školu přidělena!!! Nemohu tomu uvěřit, v té ohromné
konkurenci 39 projektů. Ptám se znovu a znovu „Je to pravda? Je to jisté?“ JE TO PRAVDA!! Bezmála 19,7 mil Kč poputuje
z evropských fondů do Struhařova udělat radost dětem, maminkám a tatínkům. Okamžitě obvolávám s tou zprávou zastupitele
a ředitelku MŠ, je to nádherný vánoční dárek!!! Pro Obec to představuje sice ohromnou hromadu práce v příštím roce a také
nemalou spoluinvestici ve výši cca 5 mil Kč, ale teď je pár dní na čistou radost.
Dovoluji si jen schematicky zopakovat, co vše projekt obnáší: V rámci přístavby k stávající budově vzniknou nové dvě
prostorné třídy, ložnice pro děti, zbrusu nová kuchyně, zázemí pro personál a sociální zázemí, interaktivní a výtvarná dílnička.
Kapacita Mateřské školy se tak více než zdvojnásobí - ze stávajících 25 dětí na 56 a tak Struhařovské maminky se už
nebudou muset strachovat, jestli mají kam své ratolesti umístit a možná potěšíme i pár přespolních. Celý objekt bude budován
v nízkoenergetickém standardu s vytápěním na principu zemního kolektoru a tepelného čerpadla se solárním ohřevem vody a
rekuperací vzduchu. Vzhledem k tomu, že projekt má být realizován do března 2013, kdy by se měl slavnostně zahájit provoz,
není nač čekat, okamžitě musíme začít s přípravou jeho realizace. Stavební povolení naštěstí již máme a tak bude prvním
krokem výběrové řízení a to ještě v zimě, aby se dalo se stavbou začít co nejdříve. Projekt je koncipován tak, aby
minimalizoval omezení stávajícího provozu školky, ale samozřejmě se jej zákonitě dotkne. Prosíme tedy rodiče a děti, aby
nové stavbě napomohli svou trpělivostí a pochopením. O podrobnostech se budeme snažit co nejlépe informovat. Koneckonců
dětské hřiště MŠ jako letní hernu už máme, tak budou mít děti kde být, ne?☺

