Nová mateřská školka.
Miluji „všeználky“, kteří všude byli a všechno znají nejlépe. Vůbec nejraději mám ty, kteří vždy vědí,
co si myslím, co chci udělat nebo neudělat a co jsem již udělala či neudělala. Většinou o mně vědí více
než já sama a tak jsem jim vlastně vděčná, protože nemusím přemýšlet, jak se v které situaci
orientovat či zachovat, oni už to vědí dávno předem a nenechají mě tápat.
Opět se jeden takový objevil na komunitním portálu Zličín.info s informacemi o nové mateřské školce.
Pan Vaschik Kuznarsky 26. 8. 2016 zasvěceně odpověděl na dotaz, kdy bude otevřená nová školka
následujícím způsobem: „ Listopad, ale jelikož jsou v předstihu, mohlo být otevřeno už v říjnu,
ale paní starostka nebude prej zbytečně platit provoz navíc ...“
Nevím, co společného má tento pisatel se stavební firmou, která školku staví. Já osobně mohu říci, že
je to firma výborná, spolehlivá a pečlivá a je radost se dívat, jak jim dílo roste pod rukama. Dodržují
všechny stanovené termíny a ostatní závazky, ale že by byli v nějakém předstihu, o tom mi není nic
známo, Asi by to při množství odvedené práce a celkově krátkém termínu dokončení ani nebylo
možné. Takže školka by měla být dokončena v polovině října 2016. Kdo někdy postavil cokoliv,
k čemu potřeboval stavební povolení, ví, že po dokončení stavby musí následovat kolaudační řízení.
Na každé stavbě se nějaké nedodělky nebo drobné chyby, které je třeba odstranit, najdou a vzhledem
k tomu, že v tomto případě jde o zařízení pro děti, bude následná prohlídka velmi pečlivá a pozorná.
Až po odstranění všech závad a získání všech potřebných souhlasů (hygiena, hasiči atd.) bude vydán
kolaudační souhlas a teprve s tímto dokumentem v ruce může městská část požádat Magistrát hl. m.
Prahy o zařazení nové mateřské školky do sítě škol. Po získání tohoto rozhodnutí, které se vydává ve
správním řízení a má proto svoje zákonné lhůty, začne objekt právně existovat, je možné jej vybavit
nábytkem a dalšími potřebnými věcmi a lze do něj přijímat děti i pedagogický a nepedagogický
personál. Následně také musí zastupitelstvo MČ schválit novelu zakládací listiny ZŠ a MŠ. Pokud
chceme zahájit provoz od 2. 1. 2017 je nutné dodržet termín pro podání žádosti o zařazení do sítě škol
do 30. 11. 2016. Když si spočítáte dny mezi ukončením stavby a vším, co musí následovat, bude vám
jasné, proč zaměstnanci úřadu, kteří mají tuto záležitost v kompetenci, chodí v posledních dnech se
zoufalými výrazy ve tváři, téměř na prstech počítají zbývající dny a pokoušejí se vymyslet všechno, co
se dá, aby tato lhůta byla dodržena. Všichni víme, že školku potřebujeme a pro její výstavbu jsme
udělali, co bylo v našich silách. Pokud nevzniknou žádné komplikace a provoz bude plně otevřen od 2.
1. 2017, o což všichni usilujeme, považujeme to za velký úspěch.
Ale tohle všechno náš pisatel zřejmě neví. To samozřejmě nevadí, nikdo přece nemůže vědět všechno.
O to raději asi tyto pochybné informace, které nejsou nic jiného než nevěrohodné a směšné bláboly šíří
dál. Zřejmě si představuje, že stavaři odloží nářadí, pár ženských nastoupí na úklid a můžeme jet
naplno. Jestli pak ale není lepší mlčet, než podávat „zaručené zprávy“. Na druhou stranu je možná
dobře, že nemusíme být stále vážní a občas se můžeme i zasmát, ale je třeba si uvědomit, že každý
nese za své jednání odpovědnost.
Myslím si však, že příště by bylo lepší se zeptat přímo u pramene, tj. na ÚMČ nebo přijít na jednání
zastupitelstva či setkání s občany, která jsou k řešení takových problémů přímo určena.
Zápis dětí do nové mateřské školy se bude konat po vyřízení všech úředních záležitostí, které nelze
obejít ani urychlit, tedy nejdříve v polovině listopadu 2016. O přesném termínu zápisu dětí budou
všichni rodiče informováni v říjnovém čísle Zpravodaje nebo na webových stránkách ZŠ a MŠ.
JUDr. M. Koropecká, starostka MČ

