Starosta Slovan chce stavět montovanou školku za 25 milionů
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Starosta plzeňské části Slovany Lumír Aschenbrenner z ODS vymyslel rychlé řešení
nedostatku míst v mateřských školách. Chtěl by postavit školku z modulů, tedy montovanou
stavbu, která je levnější než zděná a navíc se dá postavit za mnohem kratší dobu. Není ale
jisté, zda na ni město přispěje.

Plzeň má velký nedostatek míst ve školkách. Starosta Slovan chce postavit montovanou mateřinku.
(Ilustrační snímek) | foto: Petr Janeček, MF DNES

Do plzeňských školek se letos nedostala přibližně polovina přihlášených dětí. Místo se
našlo jen pro 1 435 dětí, dalších 1 300 dětí školky odmítly. Vedení města zatím nezná
způsob, jak situaci vyřešit.
Přitom například starosta druhého plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner z ODS vymyslel
rychlé a účinné řešení. Jenže mu na něj chybí prostředky z celoměstského rozpočtu.
"Připravujeme rychle postavitelnou školku z modulů, ale zatím na to nemáme peníze. Záleží
na tom, zda se dohodneme s městem, jestli nám na to dá finance," uvedl Aschenbrenner.
"Stálo by to asi 25 milionů, což sice v obvodním rozpočtu nemáme, ale mohli bychom splácet
po pěti milionech ročně. Město by nám dávalo každým rokem o tolik peněz méně. Úplně
nejrychlejší varianta je, že by se mohla školka otevřít ještě letos, firma ji dokáže postavit za
tři měsíce. Zatím se k tomu město staví spíš s rezervou. Příští týden mám jednání, uvidí se,"
popsal starosta.
Kvůli nedostatku míst ve školkách bude mít řada rodin potíže. Jestliže totiž matky budou
muset s malými dětmi zůstat doma, ztratí šanci, jak do rodiny přinést další potřebný příjem.
Tlučná zajistila v prostorách školy hlídání dětí
Eva Prokopová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy plzeňského magistrátu,
uvedla, že podle statistik byl v roce 2009 nejvyšší počet narozených dětí, v letech 2010 a
2011 už to jde zase dolů.

"Teď jsou ty nejsilnější ročníky, které žádají o školku. Počítáme, že teď ty dva roky budou
nejnáročnější, pak by se to mělo zase zlepšit. Obvody nyní přemýšlejí, jestli by se někde
podařilo nějakou třídu zřídit, aby se ještě nějaké dítě umístilo," podotkla Prokopová. Šance je
podle ní v 7. MŠ v prvním plzeňském obvodu. Jinak je vše v jednání.
Když se ale několik tříd vzniklých po Plzni vztáhne k téměř třinácti stovkám na holičkách
ponechaných dětí, je to jen kapka v moři.
V podobné situaci jako Plzeň je nedaleká Tlučná. "U nás se hlásilo do školky 64 dětí, do naší
mateřinky ale můžeme umístit jen 27 dětí," líčí starosta Stanislav Volf, který navrhl náhradní
řešení.
Obec poskytne za korunu prostory v místní škole soukromnici, která pro obec školku zřídí, a
to včetně nábytku, hraček a zaměstnanců. "Nemá to statut předškolního zařízení, ale jedná
se o hlídání dětí na živnostenský list. Maminky zřejmě budou mít zájem," popsal starosta
nápad, který už schválila rada Tlučné a v červnu o něm rozhodnou zastupitelé.
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