Zahradní slavnost v MŠ ve Švihově
V sobotu 20. září 2014 jsme si v MŠ užili krásné odpoledne. Naše MŠ slavila 75. výročím
založení a zároveň jsme otvírali novou část zahrady – přírodní zahradu Dva světy. Málokterá
MŠ se může chlubit tak bohatou minulostí jako naše. První zmínka o předškolním zařízení je
z 6. září 1939. Bylo umístěno v židovské synagoze ve Vrchlického ulici. Určitou dobu byla
MŠ v domě u Rysů na náměstí T. G. Masaryka. Další sídlo MŠ bylo ve vile u Štípků v ulici
Školní. V roce 1960 (?!) se konečně MŠ dočkala nové budovy ve Školní ulici č. 344, kde sídlí
doteď. Původně měla MŠ 2 třídy, v roce 1979 byla provizorně zřízena 3. třída MŠ v přízemí
budovy ve třídě školní družiny vedle jídelny ZŠ a v téže době byla nad šatnami MŠ přistavěna
nová 3. třída MŠ. V roce 2009 byl opět objekt školní družiny v přízemí budovy zadaptován a
to již trvale na 4. třídu MŠ. Tento stav nadále trvá.
Ještě v žádném období nedocházelo do MŠ ve Švihově tolik dětí. I proto volala školní
zahrada po velké změně, aby poskytla potřebný prostor pro vyžití tak velkého množství dětí.
Povedlo se. Naše MŠ získala prostřednictvím města Švihova grant ze Státního fondu
životního prostředí, Operačního programu životní prostředí, ve výši 1 400 000 Kč a na místě
bývalého sadu vznikla přírodní zahrada. Tím přirozeně došlo k prolnutí moderní části zahrady
s pískovišti, průlezkami, houpacími pružinami a prolézacím systémem Kokořín s přírodní
zahradou, kde každého návštěvníka zaujme amfiteátr, vrbové stavby, masivní dřevěnými
můstky nad soutěskou, zelené bludiště, Vrch nebojsů a Jahodový vrch. Úžasný je potůček
s dřevěnými mlýnky a vodní hra Vodomil. Tyto vodní prvky budou v létě poskytovat dětem
osvěžující zábavu.
Tradice Zahradní slavnosti v MŠ byla založena před pěti lety při oslavě 70. výročí MŠ.
Letos jsme v této tradici pokračovali. Slavnost zahájila vedoucí předškolní výchovy MŠ
Švihov paní Vladimíra Beštová přivítáním vzácných hostů a všech přítomných. Se dvěma
pohybovými skladbami vystoupila „Taneční miniškolička pro kluky a holčičky“ pod vedením
paní Václavy Valešové a paní Andrey Mikulášové. Pan starosta PaedDr. Václav Petrus se ve
svém projevu zmínil o historii MŠ a o procesu budování přírodní zahrady. Taktéž poděkoval
starostům spádových obcí za příspěvek na nábytek pro děti do tříd MŠ ve výši 107 000 Kč.
Paní ředitelka ZŠ a MŠ Švihov Mgr. Jaroslava Suchá popřála dětem i paním učitelkám bohaté
využití zahrady od jara do podzimu. Pan architekt Dr. Milan Svoboda se zmínil o pestrosti
zeleně na zahradě a popřál, aby tato zahrada byla druhým domovem nejen pro děti, ale i pro
drobné živočichy a ptactvo. Majitelka firmy Šumavské zahrady paní Sládková ujistila
všechny přítomné o kvalitě provedených prací. Slavnostnímu přestřižení pásky ještě
předcházelo zapálení ohňostroje nad dortem ve tvaru budovy MŠ a po odstranění pásky si děti
i dospělí užili první procházku po nové části zahrady.

Celé odpoledne probíhalo jako spontánní procházení zahrady vyzdobené výtvarnými
pracemi dětí a budovy MŠ. V budově MŠ byly vystaveny dokumenty z historie MŠ,
fotografie i materiály využívané k výchovně vzdělávací práci od minulosti až po současnost.
Ve třídách měli návštěvníci možnost vidět nový nábytek a hrací koutky pro děti, k nahlédnutí
byla i nově zrekonstruovaná hygienická zázemí tříd. Pro děti i dospělé sehrála herečka divadla
Alfa paní Lenka Válková – Lupínková první představení v novém amfiteátru a to pohádku “O
zvědavém slůněti“.

Zahrada i budova MŠ byly místem příjemného setkání vzácných hostů, bývalých i současných
paní učitelek i provozních zaměstnankyň, návštěvníků z řad bývalých žáčků MŠ, rodičů a
prarodičů, občanů Švihova i lidí z okolních obcí. Všichni si užívali chutné pohoštění, které
připravily paní učitelky s dětmi i provozními zaměstnankyněmi a maminky. Neobvyklý dort
byl rozdělen a sněden. Bylo to setkání, kterých by mělo být asi více. Nebo možná zrovna
v tomto případě méně znamenalo mnohem více. Těšíme se za pět let, v září 2019.
Vladimíra Beštová, vedoucí PV ZŠ a MŠ Švihov

