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Průběh stavby
Bohužel, ani nám se nevyhnuly problémy, které mohou v průběhu stavby a přestavby nastat. Kvůli plynulým
stavebním pracím i v zimě a kvůli ochraně stavby před vodou, byla nad školou postavena provizorní střecha,
která se pod tíhou sněhu zřítila, tím se stavba opozdila a celá budova protekla.
Dalším, a to bohužel velmi zásadním problémem, byly chyby architekta, které se bohužel zjistily až v průběhu
stavby. Vinou chybného projektu, kdy se musely přepočítávat celé stropy, ocelová konstrukce, mnoho věcí
bylo v projektu opomenuto, začaly strmě stoupat náklady na stavbu. Díky dobré práci stavební firmy se
podařilo chyby odhalit a v poměrně krátkých intervalech vyřešit, každá tato chyba však přinesla nemalé
vícepráce.
Dotační systém, bohužel, na chyby nereaguje, a z dotací nedostaneme žádnou další kompenzaci. Více náklady
na stavbu tedy odhadujeme již kolem 3 mil. Kč., tyto náklady musíme uhradit sami.
Finanční situace a rozpočet
Na začátku stavby jsme byli postaveni před realitu, že musíme sehnat k dofinancování 3,5 mil. Kč. Částka t
byla pro nás velmi vysoká, ale rozhodli jsme se toto riziko podstoupit. Když se po výběrovém řízení ukázalo, že
částka k dofinancování vyšplhala až na 6,5 mil., rozhodnutí, zda celou akci nevzdáme, bylo těžké, ale nakonec
jsme měli odvahu i přes tuto obrovskou sumu, se do stavby pustit. Další navýšení o 3 mil., tedy spoluúčast 9,5
mil., je pro nás všechny zúčastněné už obrovský balvan, ale už není cesty zpět.
Díky obrovskému úsilí se nám však k dnešnímu dni podařilo sehnat z nadací, od sponzorů, ze sbírek rodičů na
transparentní účet, pořádáním benefičních koncertů, divadelních představení, dražeb, atd. již 6 mil. Kč. Je to
pro naši malou vesničku i školu skoro zázrak. Bohužel, díky výše popsaným vícenákladům, zatím slavit
nemůžeme, stále tedy ještě chybí 3,5 mil Kč., chybí síly na hledání financí a začínají chybět i dveře, na které
s žebráckou čepicí ředitel školy ještě nezaťukal.
Už se velmi těším na dobu, kdy přestanu být žebrákem a stavebním koordinátorem, a vrátím se k práci
ředitele školy 
Budeme opravdu vděčni, pokud nám dokážete pomoci, děláme, co můžeme, aby i v malinkých Dobřanech,
mohla být nadále malá škola (trošku větší) s velkým jménem a potenciálem. Děkujeme!
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