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ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY STRUHAŘOV
„NAŠE ŠKOLKA MALIČKÁ, NAFOUKLA SE CELIČKÁ“
Pár slov o projektu:
Koncem roku 2010 si nové obecní zastupitelstvo ve Struhařově vzalo jako jednu ze svých
hlavních priorit vybudování kvalitního a kapacitního zázemí pro děti. Převis poptávky o
umístění v Mateřské škole v posledních letech i více než dvojnásobně převyšoval její
kapacitu – která i po udělení vyjímky činila 25 dětí. Hygieničky tenkrát kroutily hlavou, jak
šikovné paní učitelky dokáží zvládnout tolik dětí v miniaturních prostorách. Při zápisu paní
ředitelce přibývaly vrásky, když jich musela tolik odmítat.
Ještě v prosinci 2010 se podařilo z týmů zastupitelů, zaměstnanců, maminek a
nadšenců vytvořit pracovní tým pro přípravu projektu Rozšíření Mateřské školy Struhařov.
Projekt vznikal sice hekticky, ale s obrovským nasazením a tak již v dubnu získal stavební
povolení a na jeho financování byla podána žádost o dotaci v Regionálním operačním
programu Střední Čechy, přičemž celkové výdaje projektu(včetně kuchyně, vnitřního
vybavení, technologie ekologického vytápění tepelným čerpadlem atp.) se vyšplhaly až 25
mil Kč. Pod velkým časovým i naším tlakem vše do technické dokumentace nakonec
zapracoval pan Ing. Jiří Šír – fy VISTA.
Ruku v ruce s technickým řešením projektu byla vytyčena i další strategie
předškolního vzdělávání v rozšířené školce směřující k výrazným inovacím, která si klade
za cíl podpořit v prvé řadě kreativitu dětí, integrovat děti se speciálními potřebami, rozvoj
výuky jazyků, navazování partnerství se školami i školkami.
Projekt Rozšíření Mateřské školy si vyžádal svým prostorovým řešením zásah do
stávajícího dětského hřiště a nutnost jeho přesunu do jižní části pozemku, což se podařilo
vyřešit již v roce 2011 realizací projektu „Zábavné hřiště pro malé sviště“, dotovaného
prostřednictvím MAS Říčansko. Školka byla sice malá, ale hřištěm se dětem zvětšil a
zlepšil „Výběh“ jak se patří.
Na vánoce 2011 jsme dostali ohromný dárek v podobě schválené dotace na projekt
rozšíření mateřské školy. Od té doby jsme se nezastavili, události nabraly velký spád: Ze tří
nabídek jsme pro Technický dozor investora šťastnou rukou zvolili fy Vejvoda, která nám
zejména v osobě pana Petra Špačka byla od té doby pravou rukou. Z
následného výběrového řízení na dodavatele stavby, které nám profesionálně zabezpečil
CGB Consult pod vedením paní Terezy Hanušové a Veroniky Winklerové, vzešla jako
výherce fy Bránická a stavební s.r.o., která zahájila stavbu prakticky ihned s podpisem
smlouvy počátkem července 2012. Pan jednatel Martin Varmuža i pan stavbyvedoucí
Georgij Křížek jeli od té doby v projektu s námi a potkávali (mnohdy i trochu utkávali)
jsme se každý týden na kontrolních dnech. Stavba se rozjela na plné obrátky, prožila mnoho
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kritických mezníků, podařilo se jí do zimy zvládnout hrubou stavbu i se střechou a
rozsáhlým zemním kolektorem pro tepelné čerpadlo, v hraničních podmínkách i s fasádou,
aby přes nejhorší zimu byly dokončeny všechny vnitřní práce, instalace a nakonec i
interiery. Nová přístavba byla tak koncem února v hrubých rysech připravena na první
kolaudaci a přestěhování dětí do přízemí. Jen těžko věrně popsat scénky, kdy v pátek se
ještě děti učily v původních prostorách, pak naběhli všichni možní – od učitelek, přes
tatínky, juniory – brigádníky, kdo měl ruce, nohy nosil, rovnal, šrouboval, uklízel – veselý
víkend… a v pondělí se již děti radovaly v nové třídě v přízemí a statečná kuchařka – paní
Jarka Procházková se snažila jim uvařit v nové, technologicky úžasně vybavené kuchyni,
kde nejen že byla zima, ale navíc nefungoval ani sporák. Po chvíli běhání dokola si nakonec
přinesla z domova dvouplotýnkový vařič a statečně nakrmila všech 25 pacholíčků. Mezitím
již „hoši ze stavby“ doslova rozbombardovali původní prostory MŠ, ze kterých měli za
necelých 12 dní udělat nové dle projektu. Stavba v ten moment připomínala mraveniště –
v každé místnosti několik techniků různých profesí a jelo se na plný plyn – topení,
instalace, okna, přeskládat příčky, položit podlahy, začistit, vymalovat, uklidit…inu
opravdu „velký třesk!“ Druhá kolaudační komise mhouří oči nad dosud vlhkými stěnami,
blíží se konec března a ROPem předepsaný termín ukončení fyzické realizace díla. Stíháme
to všichni s oroseným čelem. Do konce měsíce zbývá jen pár Velikonočních dní. Na Velký
pátek znovu s brigádníky i tatínkama stěhujeme a zabydlujeme všechny prostory nábytkem
a hračkami. Do toho ještě dělníci donatírávají a dočišťují – velký mazec. Paní učiteky
kmitají a zútulňují každý kout, začíná se vylupovat to vše milé a příjemné, co kolem sebe
teď už vidíte. Jen naše naděje na lepší počasí, které by dovolilo dokončit i venkovní terénní
práce, bere definitivně za své. Stále mrzne a stále sněží. Dělníci se snaží Bobcatem
rozhrnout alespoň hromady hlíny, ale nedaří se, plošina na mytí oken zvenku se k nim ani
nedostává a sokl na budovu by v tom mrazu jen opadal….a tak nám promiňte, vážení hosté,
ty venkovní nedostatky, které čekají na teplé jaro a teď udělat prostě nejdou. I tak se nám
podařilo velikou a technologicky náročnou stavbu v nízkoenergetickém standardu
s vytápěním tepelným čerpadlem se zemním kolektorem, s rekuperací vzduchu, solárními
panely pro ohřev TUV a novou výkonnou kuchyní dokončit se ctí v daném šibeničním
termínu za pouhých 8 měsíců a to vše de facto bez přerušení provozu MŠ a OÚ!
Co říci závěrem?
Při otvírání Dětského hřiště pro malé sviště, jsme tu ještě stáli s nadějí, že ke hřišti
snad možná dostavíme školku. Teď tu stojíme ve školce nové, krásné a plně funkční.
Dovolím si za nás za všechny popřát dětem, ať si novou školku užijí, ať z ní mají
radost a je jim skvělým zázemí pro jejich start do života!
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Poděkování
Dovoluji si tímto poděkovat hlavním akčním silám tohoto projektu – panu místostarostovi
Pavlovi Kratochvílovi, který byl od počátku projektu u každého jeho kroku a staral se o
všechno…i o nás… Bohužel tu s námi už teď nemůže být, ale věřím, že jeho bližní pyšně
shlíží na jeho dílo. Pavle myslíme na tebe, i když se na nás už díváš shůry a v druhé
polovině projektu jsi nám už jen fandil…..Děkujeme Ti!!! Děkuji Paní místostarostce Lence
Šourkové, která po Pavlovi převzala nejen žezlo, ale i hromady práce s velkou vervou, bez
níž bychom to tu všechno neměli šanci zvládnout. Hned po svém nástupu začala honit
všechny dodavatele a stavebníky, tak, že jen zírali na její neodbytnost, zároveň pomáhala
s novým vzdělávacím programem ve školce a vůbec se vším a hodně - díky ní je nakonec
vše kompletní a včas. Ještě po nás stíhala hodit nějaký ten úsměv, vzácná to posila! Dalším
tahounem projektu, kterému patří dík je Pavel Kušička, který bděl nad technologickou
kázní, svou zvídavostí odhalil kde kterou chybičku, v krizi vždy hledal řešení za nás za
všechny a byť občas jen o vlásek unikl, aby se na něj některý z dodavatelů technologií
nevrhl, vždy nakonec vše vyřešil. Velký dík patří paní ředitelce školky Martině Toťové,
která dokázala nejen se vším pomáhat, ale zejména kočírovat školku v chodu, ačkoliv se
všude kolem bouchalo, vrtalo a stavělo, do toho organizovala přijímání nových
zaměstnanců, zápis, řešila vrtochy některých rodičů, stěhovala v rekordním čase celý
provoz školky přes víkend, symbolicky měnila hadr na čele paní kuchařky a učitelek, aby
vydržely ten nápor. Vůbec všechny „holky z naší školky“ to neměly lehké a dokázaly
pomoci a udělat přesně to, co bylo třeba. Za celou dobu stavby se podařilo zachovat ve
školce prakticky nepřetržitý provoz – zavřeno bylo jen asi na 3 dny kvůli přepojování
topení. Děkujeme zároveň za trpělivost rodičům a dětem, kteří zvládali ztížené provozní
podmínky ve školce bez mrknutí oka a těšili se spolu s námi na tento den. Děkujeme i panu
Ivu Laníčkovi, který stihl pomáhat ve finiši a je i autorem úžasné doprovodné fotografické
výstavy. Děkujeme Hance Kabátové, která má občas s účtováním dotovaného projektu
pěkně zamotanou hlavu a vydrží tu se mnou po nocích psát a opravovat žádosti o platbu
z ROPu a psychicky držet nad vodou, když už propadám skepsi, že se to nedá zvládnout.
Děkujeme paním uklizečkám Ivě a Evě, které si tu užili po stavbě své a trávily dlouhé
hodiny s hadrem v ruce, aby nám to tu vypěknily.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu, ať již to byli zastupitelé, učitelky, kuchařky
maminky, tatínkové i děti, dobrovolníci, technici.
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Děkujeme Regionálnímu operačnímu programu Střední Čechy za poskytnutí a
administraci bezmála 20 ti milionové dotace bez které by rozšíření školky zůstalo jen naším
snem.
Děkujeme panu projektantovi Ing. Jiřímu Šírovi, který nám dokázal technicky
zachytit naše představy a to jak pro rozšíření Mateřské školy, tak pro dětské hřiště.
Děkujeme našemu techickému dozoru- Fy Vejvoda s.r.o v osobě pana Petra Špačka i
samého pana vedoucího – pana Václava Vejvody za usilovné korigování stavebních
činností a řešení všech kolizí a střetů.
Děkujeme firmě Bránická stavební s.r.o. v čele s panem Martinem Varmužou za realizaci
stavby.
Děkujene Fy PVservis spol. sro za kompletování interierů. Děkujeme panu Josefu
Jirákovi - fy Nábytek Jirák za komplexní flexibilní dodávku nábytku, který mnohdy
musel trochu „šít na míru“ a dokázal zvládat s úsměvem, když mu při jeho instalaci ještě
běhali řemeslníci a dokončovali třeba malby a podlahy.
Děkujeme fy Inter Gast a.s.za kompletní dodávku instalaci a zaškolení gastro zařízení, za
chvíli posoudíte sami, jak vypadá profesionální kuchyně a také, jak z ní chutná.
Děkujeme i všem dalším subdodavatelům, jejichž výčet by byl dlouhý, že přispěli
k realizaci MŠ každý svým hodnotným dílem.
Dík patří i místním občanům za podporu projektu, vždyť i z jejich daní jsme našetřili
těch 5 mil.Kč vlastních zdrojů, což při stejně vysokém ročním rozpočtu obce opravdu není
málo.
Děkujeme spolkům a občanským sdružením v obci, kteří pomáhali svou činností či
jsou přímo partnery projektu. Občanské sdružení PARES a Občanské sdružení
STRUHADLO, pomáhaly při vymýšlení koncepce projektu. Tetičky a sousedé z Obce
Baráčníků neváhali na otevření školky uvítat hosty dle pravého českého zvyku chlebem a
solí. Sbor dobrovolných hasičů nejen vzdává čest povedenému dílu v krásných uniformách,
ale pomáhal i se stěhováním a kdykoli bylo třeba. Všem děkujeme, výčet jmen by byl
dlouhý a nerada bych někoho vynechala, tak raději DěKUJEME VŠEM, kdo pomohli a
každý v duší ví, kolik a jak.

