
JAK JSME „BUDOVALI“ PŘÍRODNÍ ZAHRADU  

 

 

Věřte – nevěřte , nebylo tomu dávno, parta dobrých lidí, rodičů, zaměstnanců MŠ, ale i 

dalších nadšenců, kteří školku podporují, Ti všichni se sešli při realizaci  projektu MŠ 

s názvem „ZAHRADA – ŠKOLIČKA V PŘÍRODĚ“.  

Samotné realizaci přírodních prvků předcházelo zajištění materiálního zázemí, na kterém se 

podílela nejen MŠ, ale i rodiče. MŠ vypsala seznam nutných věcí, a rodiče se k jednotlivým 

položkám zapisovali. Coufalovi si vzali na starost zajištění můlčovací kůry, Křehlíkovi a 

Jurmanovi zase dovezení zeminy. Jarošovi z Rosičky koupili sud na dešťovou vodu, rodinka 

Novotných z Plastie poskytla fólie a netkanou textilii, Budínovi dovezli vrbové proutky, 

Kejdovi zase přispěli opracovanou kulatinou na hmatovou stezku. Na tuto akce bylo nutné 

zajistit spoustu kamenů, od drobných kamínků různé frakce po kameny polní  všech velikostí. 

Toho se zhostilo několik rodin, konkrétně Vackovi, Mézešovi, Peroutkovi a Svatoňovi. Část 

kamenů také poskytlo ZD Vlastníků Novoveselsko. Spoustu dřeva, kulatiny a laťky zajistilo 

pro školku Truhlářství Chlubna a Pila Chmelař a synové. Nosné trámky na  hotel pro hmyz 

přivezli Svatoňovi. No a sazeničky bylinek zajistili Kratochvílovi, Vackovi, Novotní, 

Mézešovi. Také bylo potřeba poradit si s úpravou okapového svodu, čehož se ujala rodinka 

Kratochvílova za materiální podpory Klempířství Davida  Rubera z Nového Veselí. Vidíte, že 

materiálu bylo potřeba hodně, ale díky nadšení a ochotě lidí jsme vše zajistili. A kdo nemohl 

pomoci materiálně či vlastními silami, ten přispěl finančně. Korunky na nákup dalšího 

materiálu poskytli Švomovi, Neuerovi a Maternovi.  

Tak a teď již nebránilo nic samotné realizaci, která proběhla 7.5.2011 po obědě. 

Rodinné týmy byly již dopředu dle vlastního výběru rozděleny do pracovních skupin, a 

protože počasí bylo fantastické, mohlo se začít. Ještě několik organizačních pokynů, a 

JDEME NA TO!!! 

Kdo tohle nezažil vlastní zkušeností, ten neuvěří. Všichni se s takovou vervou vrhli do práce, 

že jsme se nestačili divit. Pokud byl nějaký problém, hned byl vyřešen. Práce šla od ruky, 

pomáhaly i děti, všichni se vzájemně domlouvali, radili a spolupracovali . Pro děti to byla 

nádherná ukázka toho, že když se spojí lidi se společným zájmem, dokážou toho hodně. 

No a během odpoledne  školičková zahrada postupně měnila svou tvář. Na bylinkové 

zahrádce spolupracovali rodinky Svatoňova, Chlubnova, Vackova a Křehlíkova, na hmatové 

stezce rodinky Coufalova a Šperlingova, na domečku v lísce pánové Veselý, Peroutka, Henzl 

a Brodský, na vrbovém tunelu zase rodinky Jarošova z Rosičky a Jarošova z Matějova, 

Maternovi, Smolíkovi a Horákovi. Hotel pro hmyz budovali Mézešovi a Musilovi a poslední, 

dešťový potůček s malou tůňkou, realizovali Kratochvílovi, Landsmanovi a Svatoňovi. 

Zdatně pomáhaly všechny paní učitelky, i paní kuchařka Růženka  a paní školnice Zdeňka 

Bradáčová. Proviant zase měla na starosti vedoucí Šj Jaruška Zárybnická. A protože při 

takovéto práci řádně vyhládne, měla se co ohánět, aby všechny „pracanty“ nakrmila. 

Připravila pro ně pohankové karbanátky a něco sladkého k zakousnutí. V závěru všechny, kdo 

pomáhali, čekalo ještě jedno sladké překvapení – dort ve tvaru zeměkoule a v upomínku na 

toto pracovní odpoledne pamětní list, keramický brontosaurus a perníčky ve tvaru čtyřlístků. 

Ještě bylo potřeba uklidit a zajistit odvoz odpadové hlíny, čehož se ujal pan Kratochvíl. 

Tím však ještě náš záměr neskončil. Bylo nutné dobudovat přírodní učebnu – což je velký, 

dvanáctiúhelníkový altán určený ke vzdělávání dětí venku. Tady bylo potřeba také pomoci, 

kterou nám nabídla firma Citroen Nové Veselí pana Zdeňka Jaroše. Zajistili pro nás vyvrtání 

děr pro ukotvení patek na altán. Celý altán bylo možné vybudovat díky výhře v soutěži 

s Cifem a Domestosem a jeho rozpočet se vyšplhal k ceně převyšující 100.000 Kč. Náš záměr 

je ještě vybudovat na altánu zelenou střechu, což vyžaduje vyhotovit statické posouzení 

objektu, tohoto úkolu se ujal ing. Chalupa z Budče. V případě zelené střechy je bezpečnost 



dětí pohybujících se pod altánem na prvním místě. Na zbytek záměru jsme si zpracovali 

projekt z grantové výzvy fondu Vysočina a nyní čekáme na výsledek výzvy, zda náš projekt 

uspěje a my dostaneme finanční dotaci. Pokud  projekt neuspěje, i přesto máme v rozpočtu 

vyčleněné finanční prostředky na dokončení celého záměru vybudování přírodní zahrady.  

No a pak už jen doplníme do učebny lavičky, stolečky, mikroskopy či dalekohledy a budeme 

přírodu pozorovat zblízka a zažívat vše na vlastní kůži. Již se na to moc těšíme. A všem, kdo 

nám pomohl, ještě jednou velmi děkujeme. 

Jen jednu velkou prosbu k veřejnosti máme: PROSÍME, NEVSTUPUJTE NÁM NA NAŠI 

ZAHRADU A NENIČTE TO, CO DALO MNOHO PRÁCE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 

A RESPEKTOVÁNÍ. 

                                                                                    Za celý kolektiv Školičky Kamarád 

                                                                                                   Monika Kovalská 
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