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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

DOPRAVNÍ PROJEKTY V OBCI 
A OKOLÍ NESPÍ

Číslo měsíce: 258 – počet nových žáků přihláše-
ných do ZŠ Líbeznice.

V okolí Líbeznic netrpělivě očekáváme realizaci několika projektů, které ovlivní dopravní situaci
v obci a okolí. Jde především o rekonstrukci mostu na komunikaci II/244 v Měšicích a výstavbu
sjezdové rampy z dálnice D8 ve Zdibech. Obci se také podařilo získat dotaci na nové ukazatele
okamžité rychlosti a Krajská správa a údržba silnic plánuje i rekonstrukci povrchu Mělnické ulice.
V dopravě je tedy i v těchto dnech rušno, pojďme si probrat jednotlivé projekty pěkně popo-
řádku.

REKONSTRUKCE MOSTU
V MĚŠICÍCH
Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) získala před
koncem roku 2019 stavební povolení na stavbu
mostu přes železnici na komunikaci II/244 v Měši-
cích. Následovalo výběrové řízení na zhotovitele,
které bylo ukončeno v dubnu 2020. Do výběrového
řízení se přihlásili čtyři uchazeči, jako dodavatel byla
vybrána Společnost Měšice most, sdružující ještě
firmy Společnost T.A.Q. s. r. o. a SILNICE GROUP a. s.,
která nabídla nejvhodnější cenovou nabídku ve
výši 76 000 000 Kč. Výběr dodavatele ještě musí
potvrdit rada Středočeského kraje. Práce na re-
konstrukci mostu by měly začít koncem května,
předpokládaná doba rekonstrukce mostu je plá-
nována na 13 měsíců, nutné bude ještě počítat
s technologickou pauzou během zimy. Délka
technologické pauzy je závislá na počasí. Optimis-
tickým odhadem tedy můžeme dokončení stavby
mostu v Měšicích očekávat v červenci 2021. Do
té doby bohužel platí v současnosti platné ob-
jízdné trasy, které dopravu v Líbeznicích negativně
ovlivňují. 

SJEZDOVÁ RAMPA 
Z DÁLNICE D8
Jednou z líbeznických dopravních priorit je co nej-
rychlejší výstavba přímé sjezdové rampy z dálnice D8
směrem na Neratovice. Obec už pět let jedná s Ředi-
telstvím silnic a dálnic jako investorem stavby a pro-
jektanty. „Podařilo se s naší pomocí vykoupit všechny
potřebné pozemky pro samotnou stavbu. Ta má do-
konce platné stavební povolení,“ vysvětluje starosta
Martin Kupka. Dramatický problém se ale objevil,
když na podzim 2018 začal ČEZ s vlastníky pozemků
řešit přeložku svého nadzemního elektrického vedení.
Po předchozích vstřícných krocích se tentokrát někte-
ří vlastníci pozemků postavili proti. Došlo to dokon-
ce tak daleko, že projektanti museli využít nástroj
vyvlast ňování. Bez přeložky se ale bohužel stavět 
nemůže. S ohledem na administrativní náročnost
krajního majetkoprávního řešení je zjevné, že se v ani
v letošním roce stavět nebude. „Nemáme bohužel
žádnou páku, jak to urychlit. Nezbude nám než dou-
fat, že všechny právní překážky se podaří do jara příš-

Rozbitou Mělnickou ulici čeká rekonstrukce                                                                           foto František Grunt

Milí čtenáři,
snad všichni s úlevou odkládáme roušky. Zatímco

v prvních dnech krize byly symbolem akceschopnosti
našeho národa, který si s hrozbou poradil sám doma
u šicích strojů, v posledních týdnech byly spíše symbo-
lem vystrašené společnosti. I u nás jsme zažili telefo-
náty, ve kterých lidé hlásili, kdo právě nemá roušku,
když se pohybuje po veřejných prostranstvích. Nechci
to zlehčovat, ale i v tomto případě bylo dobré uvažovat
střízlivě. Hlásit na policii podezřelého jedince bez rouš -
ky, který se pohybuje po ulici, kde není jiného živáčka,
zavání mentalitou uličních výborů. I proto jsem moc
rád, že období roušek končí.

Nejsem schopen zhodnotit, zda uvolnění nemělo
přijít dřív. Co ale vím jistě, je, že nejsou k dispozici jed-
noznačné závěry, ze kterých by bylo možné spolehlivě
vyvodit, co dál. Všichni se musíme spoléhat především
na vlastní úsudek. Všechny fotografie s náhubky vy-
kreslovaly obraz světa, který není normální. Nekončící
proud špatných zpráv v médiích způsoboval úzkost
u srdce. Ty časy jsou naštěstí za námi. Osobně jsem
přesvědčen, že právě ten tísnivý dojem a hromada kri-
zových opatření způsobily víc obětí na životech a ne-
vratné poškození zdraví než samotný COVID-19.

Takže co bude dál? I obec bude mít v letošním roce
nižší příjmy a omezí výdaje. Je to stejné jako ve všech
rodinách, kde došlo k poklesu příjmů. Odhadujeme,
že obecní rozpočet se sníží o 10 milionů. To je třetina
peněz na plánované investice. Rozhodně ale investice
nezastavíme. Jsem přesvědčen, že i nové herní prvky
v Arču přispějí k tomu, aby se ve společnosti (a tedy
i v Líbeznicích) dále šířila pozitivní nálada. Už teď také
víme, že se pustíme do plánované rekonstrukce ulice
Pod Lipami a přiléhající části ulice K. H. Máchy. Pokud
finance dovolí, zahájíme práce na bezbariérových
úpravách obecního úřadu a celého prostranství za
obecním úřadem. Ve hře je i pavilon v Areálu zdraví.
V každém případě se do všech dalších investičních ak-
tivit pustíme s odvahou. Bez ní to totiž pořádně nejde
– ve správě obce ani v osobním životě. Nenecháme se
hrozbou koronaviru zastrašit ani ukolébat k nečinnosti.
Musíme to přijmout s pokorou na jedné straně a po-
hledem dopředu na straně druhé. 

Po celou dobu koronavirové krize jsme pokračovali
v intenzivních jednáních se starosty okolních obcí, aby-
chom dokázali včas vybudovat potřebnou kapacitu
škol pro celý region Pod Beckovem. Ta současná „lí-
beznická“ kapacita po roce 2024 nebude stačit. Se-
tkávali jsme se online každý týden. Zvažujeme vý-
stavbu větší školy v Bašti a druhé menší školy
v Měšicích či Nové Vsi. Je to jeden z nejnáročnějších
úkolů pro nejbližší roky. Líbeznice zatím dokázaly prob-
lém ve spolupráci s ostatními obcemi řešit a vyřešit –
byť pokaždé tak minutu před dvanáctou. V červnu by
se v Líbeznicích měli na společném jednání sejít všichni
zastupitelé spádových obcí a rozhodnout, jak přesně
postupovat dál a ve kterých místech by školy měly vy-
růst. Pak nás čeká projektová příprava a hlavně shá-
nění peněz. To rozhodně nebude jednodušší než před
koronakrizí, ale nejde to vzdát ani dělat, že problém
neexistuje.

S přáním odvahy a pevného zdraví

Váš starosta

Dokončení na straně 3
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ROZHOVOR

TULIPÁN NABÍZÍ 
ŠIROKÉ SPEKTRUM
SLUŽEB SENIORŮM 
Devatenáct procent obyvatel ČR je starších 
65 let. Do roku 2030 to bude 23 %. Skladba
české společnosti se mění a je třeba na tuto
změnu reagovat. Za pár let bude svět patřit 
seniorům. Klíčem k budoucímu systému soci-
ální a zdravotní péče o seniory bude prováza-
nost, informovanost a komunikace. V březnu
otevřené kontaktní místo pro seniory Tulipán
jde právě těmto aktivitám naproti. O tom, co
vše Tulipán po svém znovuotevření 8. června
2020 v Líbeznicích nabídne, jsme si povídali
s Ivou Cucovou, ředitelkou MAS Nad Prahou.

Kontaktní místo Tulipán pro Líbeznice pro-
vozuje MAS Nad Prahou. Proč jste se pustili
do této aktivity? 

Líbeznice dlouhodobě podporují aktivity pro starší
spoluobčany, zároveň se účastnily projektu pláno-
vání sociálních služeb, který Místní akční skupina
Nad Prahou v letech 2018 a 2019 realizovala. Pro-
jekt na potřebu vzniku takového místa poukázal. 

Jaký je hlavní cíl zřízení kontaktního místa
v Líbeznicích? 

Kontaktní místo má poskytnout jeho návštěvní-
kům základní informace o zdravotní a sociální péči
nejen v Líbeznicích, ale i v celém regionu Prahy-vý-
chod s přesahem na Mělník, Kralupy nad Vltavou
a Prahu.

Bezbariérové kontaktní místo Tulipán v Líbezni-
cích nabízí příjemný prostor pro setkávání, prostor,
kde senioři získají potřebné informace, kde se jim
dostane pomoci s navázáním kontaktu s institucemi
a organizacemi, kde mohou vést nejen individuální
rozhovory s pracovníky kontaktního místa, ale také
se účastnit skupinových aktivit.

Pro koho je Tulipán především určen? 

Tulipán je určen především pro seniory, ale veškeré
služby může využít i široká veřejnost – občané, kteří
mají zdravotní problémy, hledají práci nebo pečují
právě o seniory a hendikepované. Kontaktní místo
je otevřené všem obyvatelům regionu Nad Prahou,
předpokládáme, že cestu do Tulipánu si najdou
nejen obyvatelé Líbeznic, ale i Baště, Bořanovic, Ho-
vorčovic, Měšic, Mratína, Předboje nebo Zlonína.
Věnovat se budeme samozřejmě všem, místo byd-
liště určitě kontrolovat nebudeme.

Co všechno kontaktní místo pro uvedené
skupiny nabízí? S čím se na něj mohou ob-
čané obracet? 

V současné době nabízíme základní poradenství
o sociálních službách, informace o volnočaso-
vých, kulturních, sportovních a jiných společen-
ských akcích v obci a regionu s důrazem na seniory,
návštěvníkům umožňujeme přístup na internet
nebo objednávání služby Senior taxi. Dle zájmu při-
pravujeme přednášky a besedy. K tomu všemu na-
bízíme dobrou kávu nebo čaj. Projekt Kontaktního
místa pro seniory byl podpořen dotací Středoče-
ského kraje, a tak od září rozšíříme nabídku o další
služby bezplatných právních, sociálních a spotřebi-
telských poraden.

Záběr je celkem široký, kde mohou senioři
získat informace, co vše Tulipán nabízí? 

Iva Cucová                            foto archiv Iva Cucová

období budeme jednat o podpoře nových školek
a komunitních center v regionu.

V přechodném období do schválení nových ope-
račních programů pro období 2021–2027 se chce-
me zaměřit na realizaci akcí již zmiňovaného plánu
sociálních služeb. Připravujeme projekty sdílených
terénních sociálních služeb a aktivizačních pracov-
níků, chceme nabídnout zázemí pro co-workin-
gové centrum, požádali jsme o dotaci na rozšíření
služeb Regionálního informačního centra na pod-
poru rozvoje turismu v regionu. Pro obce připra-
vujeme službu takzvaného létajícího úředníka, bu-
deme podporovat sociální aktivity v území prostřed-
nictvím dobročinných akcí, snad se nám podaří
oprášit projekt značení cykloturistických tras po
tom nejzajímavějším, co region Nad Prahou nabízí.
Plánů je spousta, ovšem jsme nezisková obecně
prospěšná společnost, takže jsme závislí na dota-
cích a podpoře partnerů a obcí. Ta od Líbeznic je
úžasná. Děkujeme.

Děkuji za rozhovor.

František Grunt

Letošní maškarní bál pro dospělé
na téma Celebrity se bohužel
nemohl konat kvůli opatřením
proti šíření COVID – 19 a již se
v letošním roce neuskuteční. 

Všichni, kteří si zakoupili 
vstupenky, je mohou vrátit na
OÚ Líbeznice v po a st 8–12 
a 13–17 nebo dle domluvy.

Informace jsou k dispozici na webových stránkách
nadprahou.eu a obcí zapojených do MAS. Připra-
vujeme tištěný materiál, který budeme postupně
distribuovat na obecní úřady, do lékáren, do čeká-
ren ordinací praktických lékařů. Ale až poté, co se
ustálí nabídka služeb. Provoz do podzimu považu-
jeme za zkušební. Přes zatím minimální propagaci
si k nám už návštěvníci cestu našli, hned první den
jsme přivítali dvě dámy, v průběhu prvního týdne na
e-mailovou adresu info@nadprahou.eu přicházely
dotazy týkající se sociálních služeb. Bohužel jsme
hned po prvních deseti dnech provozu museli kon-
taktní místo uzavřít z důvodu koronavirové pande-
mie.

Kde senioři a další zájemci kontaktní místo
najdou a jaká je otevírací doba?

Kontaktní místo se nachází v Regionálním infor-
mačním centru v Líbeznicích, na adrese Mělnická
275, vchod je hned vedle České pošty. Přístup je
plně bezbariérový, nachází se v blízkosti autobuso-
vých zastávek Líbeznice, II a Líbeznice, pošta. Zatím
jsou návštěvní dny v pondělí a čtvrtek vždy odpo-
ledne od 13 do 16 hodin, v úterý jsme návštěvní-
kům k dispozici po celý den od 8 do 12 a od 13 do
16 hodin. Otevírací dobu můžeme přizpůsobovat
návštěvnosti a potřebám uživatelů.

Prozradíte nám, jak vznikl název kontakt-
ního místa – Tulipán? 

Jednu zeď informačního centra zdobí fototapeta
s tulipány. V řeči květin tulipán znamená lásku,
slunce, úsměv, spolehlivost, důstojnost, svobodu.
To vše u nás návštěvníci najdou.

MAS Nad Prahou má široký záběr. Jaké ak-
tivity v rámci místní akční skupiny děláte
a jaké jsou vaše plány do budoucna? 

MAS Nad Prahou přerozděluje finanční prostředky
z Operačního programu Zaměstnanost, Programu
rozvoje venkova a Integrovaného regionálního ope-
račního programu na potřebné projekty v regionu.
V uplynulých měsících tak byly finančně podpořeny
projekty poskytování paliativní péče HOSPIC TEM-
PUS, příměstské tábory Andělek, několik projektů
zemědělských podnikatelů nebo vybavení odbor-
ných učeben Základní školy ve Veleni. Další projekty
na zvýšení bezpečnosti chodců v Líbeznicích, Měši-
cích, Ovčárech, Kostelci nad Labem nebo Odoleně
Vodě jsou připraveny k financování. V následujícím
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Do Areálu zdraví smějí psi pouze na vodítku                                                                                                                                                                                foto Petra Hajská

tího roku odstranit. Pak by se konečně mohly rozběh-
nout práce na sjezdové rampě,“ doplňuje Martin
Kupka.

NOVÉ UKAZATELE OKAMŽITÉ
RYCHLOSTI 
V rámci dotace z Integrovaného regionálního ope-
račního programu Ministerstva pro místní rozvoj žá-
dala obec o financování nových ukazatelů okamžité
rychlosti v obci. Celkem bylo zažádáno o financování
sedmi ukazatelů, dva ukazatele pořídila obec z vlast-
ních financí. V současné době je již nainstalován uka-
zatel na příjezdu do obce v ulici Měšická, dva uka-
zatele jsou již umístěny v Hovorčovické ulici na
příjezdu i výjezdu a další radar byl instalován na pří-
jezdu do obce směrem od Neratovic v ulici Mělnická
(u kapličky). Během května obec obdržela souhlasné
stanovisko poskytovatele dotace a v následujících
měsících dojde k instalaci dalších pěti radarů, které
pomohou k bezpečnějšímu provozu v obci. Ukaza-

tele okamžité rychlosti budou nověumístěny na pří-
jezdu od Baště v Družstevní ulici, na příjezdu do obce
z obchvatu v ulici Zdibská, na výjezdu z obce směrem
na Měšice v ulici Nádražní a na výjezdu směrem na
Neratovice v Mělnické ulici (u benzinové pumpy).
V rámci dotace bude pořízen i nový, modernější uka-
zatel do Mělnické ulice na příjezdu směrem od Bo-
řanovic. „Všechny ukazatele okamžité rychlosti jsou
propojeny v jednom systému, který pravidelně mo-
nitorujeme a dle aktuálních dat můžeme případně
řešit preventivní opatření pro větší bezpečnost do-
pravy v obci,“ dodává k ukazatelům Rudolf Sedlák,
vrchní strážník Obecní policie Líbeznice. 

REKONSTRUKCE POVRCHU
MĚLNICKÉ ULICE 
V letošním roce, pravděpodobně během léta, plá-
nuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje provést ještě opravu silnice č. II/243 v úseku
od čerpací stanice v Bořanovicích k poslednímu
domu po pravé straně ve směru ke křižovatce se sil-
nicí I/9, tedy prakticky až k restauraci Reddoor v ulici
Zdibská. Opravovaný úsek je dlouhý 2,5 km a cel-

ková dotčená plocha opravy bude 18 500 m2. Celý
úsek vykazuje různé poruchy krytu vozovky, jakými
jsou například drobné výtluky, trhliny a síťové roz-
pady. Oprava povede ke zvýšení jízdního komfortu
pro účastníky silničního provozu, ale také pozitivně
ovlivní i život obyvatel žijících v bezprostřední blíz-
kosti komunikace. Během oprav dojde například na
vyčištění krajnic od nánosů, úpravu silničních pří-
kopů, frézování vozovky v celkové tloušťce 100 mm,
pokládku nových asfaltových vrstev nebo zřízení no-
vých krajnic a obnovu vodorovného dopravního
značení. Prostě celá silnice bude jako nová a bude
se po ní krásně jezdit. V současné době probíhá
výběr dodavatele, začátek prací je předběžně pláno-
ván na léto 2020. „Z každého kusu nové komuni-
kace máme samozřejmě radost, důsledkem rekon-
strukce Mělnické ulice však budou nutná dopravní
opatření, která bohužel na několik týdnů ovlivní do-
pravu v obci. Budeme jednat se zúčastněnými stra-
nami, aby dopad byl co nejkratší a co nejméně bo-
lestivý. O všech opatřeních budeme samozřejmě
včas informovat,“ dodává k rekonstrukci vozovky
místostarosta obce Michal Doubrava. 

-na-

TÉMA

Dokončení ze strany 1

POHYB PSŮ 
NA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍCH
Realizace nových hracích prvků v Areálu zdraví
a úprava parku v areálu školy vedly ke zvýšenému
pohybu zejména dětí na těchto prostranstvích,
z čehož máme samozřejmě radost. V této souvis-
losti bychom rádi poprosili všechny majitele psů,

aby dodržovali pravidla, která v obci dlouhodobě
fungují a jsou stanovena v obecně závazné vyhlášce
č. 2/2014, jež kromě jiného stanovuje pravidla pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích. Dle této vy-
hlášky je pohyb psů v zastavěné části obce možný
pouze na vodítku a na vyjmenovaných prostran-
stvích v zastavěné části obce a veřejných zařízeních
obce je pohyb psů dokonce zakázán. Jde především
o dětské hřiště v Areálu zdraví, zahrady v areálu
školy, fotbalové hřiště a park za samoobsluhou.
V poslední době bohužel dochází k tomu, že se 
psi v Areálu zdraví volně pohybují, a to dokonce 
bez košíku, a ohrožují tak přítomné děti, které si

v Areálu zdraví hrají. Psi se dokonce pohybovali i na
trampolínách nebo byli venčeni v prostoru lanové
dráhy. Apelujeme tedy na všechny majitele psů, aby
na těchto místech měli psy na vodítku a pod dohle-
dem a nenechávali je volně běhat po plochách,
které jsou primárně určeny pro pohyb a hry dětí.
V obci je dostatek místa, kde se mohou psi pohy-
bovat i volně a není nutné je venčit na místech,
která k tomu jsou naprosto nevhodná. Děkujeme
všem, že tato pravidla budou dodržovat a přispějí
tak k většími bezpečí hlavně dětí. 

-na-
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CO MŮŽEME 
VYČÍST ZE ZVONU
Je tomu více než rok, kdy utichl hlas zvonu
z líbeznického kostela. Důvodem byl nevyho-
vující elektrický pohon, namontovaný před
více než čtyřiceti roky. Vlastní zvon byl v místě
úderu značně vytlučen a hrozilo nebezpečí
jeho puknutí.

Během roku se mnohé podařilo. Opravy se ujal zvonař
Petr Rudolf Manoušek, který vypracoval restaurátorský
záměr, na jehož podkladě bylo od památkové péče vy-
dáno závazné stanovisko. V listopadu loňského roku
byl zvon sejmut z věže kostela a letos v lednu odvezen
do zvonařské dílny. Restaurátorské práce probíhaly do
poloviny dubna. Ve středu 13. května 2020 byl zvon
opět přivezen do kostela a bude vystaven až do celo-
republikové akce Noc kostelů v pátek 12. června, kdy
si ho budete moci zvlášť prohlédnout a seznámit se
s jeho příběhem.

Na sobotu 13. června je plánováno vlastní zavě-
šení zvonu a v neděli 14. června před bohoslužbou
se úderem desáté hodiny zvon znovu rozezní.
Věřím, že to bude velká událost nejen pro farní spo-
lečenství a obec, ale i širší region.

Předběžný odhad nákladů je 340 tis. Kč. Obec
Líbeznice v loňském roce přispěla na uhrazení první
etapy částkou 30 000 Kč, farnost doplatila zbývající
část ve výši 54 700 Kč. Začátkem letošního února
jsme s žádostí o příspěvek oslovili firmy podnikající
v Líbeznicích. Společně s iniciátorem obnovy zvonu
Karlem Stollem a s rektorem kostela P. Vladimírem
Málkem věříme, že se nám podaří tento záměr
uskutečnit. Prozatím se nám podařilo od sponzorů
sehnat cca 55 tis. Kč, dalších 20 tis. Kč letos přidala
obec Líbeznice. Zbývá doplatit 180 tis. Kč.

Finanční stránka, byť podstatná, není v celém
záměru zásadní. Cílem je obnovit vztah lidí ke kos-
telu, zvláště mladé nastupující generace. K tomu je
třeba znát historii, své vlastní kořeny, abychom lépe
porozuměli místu, kde žijeme. Nejsme tu sami, ale
navazujeme na život svých předků a jejich odkaz
chceme předávat dalším generacím.

NOVÝ ZVON BUDE ZAVĚŠEN
13. ČERVNA A 14. ČERVNA 
SE ROZEZNÍ

Dovolte mi citovat z knihy Karla Bořického, lí-
beznického učitele v letech l877–l898, který z do-
stupných pramenů sepsal historii kostela a obce Lí-
beznice:

Zvonice z prken sbitá stála u zvoniční cesty za kos-
telem na nynější zahrádce při čísle 95. Části obce
v těch místech říká se dosud „na zvonici“. Ve zvonici
této visely tři velké zvony; dva z nich visí nyní ve věži
nového kostela; kdežto třetí visel puklý do r. l739,
kdy byl přelit a posvěcen Janem Rudolfem hrab.
Šporkem, svět. biskupem pražským.
… Zvon tento praskl opět a prodán pak za 580 zl.
ve prospěch stavby nového kostela.
… Po těchže schodech přichází se výše na zvonici,
kde na dubové stolici visí dva velké zvony, které vi-
sívaly ve dřevěné zvonici při starém kostele. Větší
z obou zvonů má průměr 94 cm a nese tento nápis:

GLORIA IN EXCELSIS DEO ANNO DOMINI
MDCLXXVI. 

Na menším, dnes jediném dochovaném zvonu
o průměru 78 cm jsou nápisy – nahoře pás s tex-
tem: 

GOSS MICH NICOLAVS LÖW 
IN PRAG ANNO 1663.

TÉMA

Vystavený zvon v kostele sv. Martina                                                                                   foto Petra Hajská

Na plášti jsou znaky hrabat z Nostic a Lobkowiczů
a nápisy: 

JOHANN HERTWIG DES HEILIGEN RÖM. 
REICH GRAFFEN VON NOSTTICZ. / ELEONORA

MARIA GRAFFIN VON NOSTICZ GEBORNE POPLIN
VON LOBKOWICZ. 

A český text: 
HLAS PANIE WOLAGICZY BLVDNE DVSSE  
K SPASENI ZBVZVGE GEMV Z TO SLAWA 

NA WYSOSTECH OD POCZATKV 
NA WIEKY WIEKVW. 

Svým darem na pokrytí nákladů spojených
s restaurováním zvonu můžete přispět přímo 
do sbírky v kostele nebo na číslo účtu farnosti
4369180329/0800 s variabilním symbolem 1663
a poznámkou „líbeznický zvon“. Za poskytnutí pří-
spěvku velmi děkujeme.

P. Kamil Vrzal, farář
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KDO NESKÁČE,
NENÍ Z LÍBEZNIC 
Letošní oslava svátku čarodějnic se bohužel ne-
mohla v Líbeznicích uskutečnit, přesto tento
den přinesl do obce radost v podobě dvou no-
vých vzduchových trampolín v Areálu zdraví,
které byly naistalovány právě 30. dubna 2020.
Po nové lanové dráze se tak líbeznické děti do-
čkaly další skvělé atrakce a místa pro trávení
volného času. 

Trampolíny jsou dvě, menší je primárně určena pro
malé děti od 3 do 6 let, velká pak pro všechny ostatní,
včetně dospělých. „Dvě trampolíny jsme zvolili proto,
aby si tu menší mohly v klidu užít malé děti a aby-
chom tím zajistili jejich bezpečnost. Je nám jasné, že
dodržet toto pravidlo nebude jednoduché, přesto
prosíme o jeho dodržování, aby trampolíny sloužily
bezpečně,“ říká ke trampolínám starosta obce Martin
Kupka. Maximální počet osob na trampolíně je určen
bezpečnostními standardy, pro malou trampolínu to
je 8 osob, pro velkou maximálně 15 osob. Skákání
na trampolínách je na vlastní nebezpečí a za děti po-
hybující se na trampolínách ručí rodiče. Z pohledu
bezpečnosti by se na trampolínách nemělo skákat,
pokud jsou mokré. A důležité také je, že na trampo-
línách se skáče bez bot. 

Instalaci trampolín provedla na základě výběro-
vého řízení česká firma, trampolíny byly naistalo-
vány za jeden den, nutná však byla pomoc technic-
kých služeb, líbeznických hasičů a také party
dobrovolníků, kteří pomáhali s terénními úpravami.
„Abychom mohli trampolíny předat dětem ještě na

Děti si trampolíny užívají                                                                                                        foto Petra Hajská

čarodějnice, zorganizovali jsme akci kulový blesk,
kdy se díky nasazení kolegů z technických služeb,
hasičů i mladých dobrovolníků podařilo trampolíny
uvést do použitelného stavu a děti je hned mohly
začít používat. Všem děkujeme za rychlou a účin-
nou pomoc,“ doplňuje František Grunt, místosta-
rosta obce. 

Obě trampolíny jsou v záběhu, a jak říká doda-
vatel, je nutné je řádně proskákat. Kdo tedy může,
nechť skáče, aby si trampolíny sedly a nafukovaly
se do ideálního tvaru. Záběh – nebo chcete-li zá-
skok – by měl trvat nejméně 14 dní. 

-na- 

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

NEORONDEL 
V DIVADLE,
V DUBNU 
A BEZ ROUŠKY
I v době koronavirové zavítali žáci z Neorondelu na
divadelní představení. A vydali se na něj až do Li-
berce. Vybrali si totiž představení Libereckého naiv -
ního divadla s názvem O hodině navíc aneb Potlach
v hustníku. Zdá se vám to nějaké divné? Nemusí.
Žáci z Neorondelu totiž využili nabídku libereckého

Vlivem koronavirové situace byl však i letošní zápis
do 1. tříd v líbeznické škole jiný. Bohužel byl bez
účasti těch, kterých se týká nejvíce, tedy dětí – bu-
doucích žáků. 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro
školní rok 2020/2021 proběhl dle § 36 odst. 4 škol-
ského zákona. 

Přihlášku k zápisu rodiče mohli zasílat e-mailem,
datovou schránkou nebo poštou. Byla však mož-

nost ji odevzdat i osobně. Stačilo se přihlásit do
školního online rezervačního systému a vybrat si vy-
hovující den a čas. 

Vše probíhalo plně organizovaně a za bezpeč-
nostních a hygienických opatření. Ale bez dětí to
prostě nemělo tu pravou a bezprostřední atmo-
sféru.

Zápis do 1. ročníku ZŠ a ZUŠ Líbeznice, příspěv-
kové organizace, dopadl následovně.

Počet přihlášených žáků: 258.
Počet odkladů: 39. 
Děvčat: 108; chlapců: 150.

Výsledky zápisu byly zveřejněny na interneto-
vých stránkách školy dne 13. 5. 2020.

Vzhledem k omezujícím bezpečnostním a hygie -
nickým opatřením ze strany MŠMT bohužel nemů-
žeme do konce letošního školního roku naplánovat
a zajistit tradiční setkání s předškoláky. Informační
schůzka s rodiči se uskuteční před zahájením no-
vého školního roku. Veškeré informace od nás ro-
diče včas obdrží.

Všem rodičům budoucích prvňáčků děkujeme
za výběr líbeznické školy ke školnímu vzdělávání.
Na vaše děti se moc těšíme a věříme v oboustranně
pozitivní a příjemnou spolupráci. 

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý
1. září 2020.

Vedení školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍD LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Pedagogický cit, empatičnost, vlídnost, upřímnost, odbornost. To jsou základní vlastnosti, které
musí mít každý pedagog, který se účastní zápisu budoucích žáků do 1. tříd. Zápis prvňáčků je
totiž i z pohledu pedagoga jedním z nejsilnějších momentů ve školním roce. Je to zvláštní akt,
který klade na vyvolené pedagogy vysoké nároky. Mnoho z nás si totiž svoji přítomnost u zápisu
do „opravdové“ školy pamatuje celý život.

divadelního sboru a představení mohli zhlédnout
tak, jak byli poslední týdny zvyklí se i učit, tedy na
dálku. Zcela bezpečně a v pohodlí domova u svých
počítačů. Většina z nich ale dodržela doporučený
divadelní bonton, tedy se nejen slavnostně oblékla,
ale i během sledování divadelního představení do-
držovala opravdovou divadelní náladu. Někteří do-
konce pozvali i svoje sourozence, kamarády a pří-
buzné. 

DOMA VE SPOLEČENSKÉM

Divadelníkům z Liberce jsme poděkovali a jejich
představení jsme místo „standing ovation“ alespoň
„olajkovali“. 

Martin Skalický
zástupce ředitelky pro Neorondel

Žáci sledují divadlo online               foto archiv ZŠ
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ZŠ LÍBEZNICE –
VÝUKA PO 
25. KVĚTNU 2020
Většinu z podivného koronavirového období
jsme už společně zvládli… Tento názor si do-
volujeme radostně a upřímně tvrdit hned
v úvodu. 

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření
nastala na začátku měsíce května další část tohoto
nestandardního školního roku. Na základě rozhod-
nutí a pokynů MŠMT jsme tedy připravili „Organi-
zační a provozní pokyny pro žáky a zaměstnance
v době od 11. 5. do 30. 6. 2020“. Dokument jsme
přizpůsobili podmínkám líbeznické školy a seznámili
s ním všechny zaměstnance školy a rodiče našich
žáků. 

Velmi nás těší, že v pondělí 11. května 2020 se
po 61 dnech znovu otevřela líbeznická škola pro
žáky 9. ročníků. A v pondělí 25. května 2020 jsme
v ní mohli přivítat i žáky 1. stupně. Chápeme to
jako příslib lepších dnů a naději, že svět se v České
republice vrací k běžnému životu.

Návrat žáků do školy byl však možný jen za do-
držení přísných hygienických a organizačních pod-
mínek stanovených MŠMT.

Žáci 9. ročníků, které začátkem června čekají
přijímací zkoušky na střední školy, opakují a procvi-
čují ve vyučovacích blocích především učivo v če-
ském jazyce a v matematice.

ZATÍM JEN 9. ROČNÍKY 
A ŽÁCI 1. STUPNĚ

Žáci 1. stupně jsou ve speciálním režimu rozčle-
něni do dětských skupin po 15 žácích. Vedení
těchto skupin převzali všichni pedagogičtí pracov-
níci, tedy nejen učitelé, ale i asistenti pedagogů
a vychovatelé. Skupiny žáků jsou neměnné. Stejně
tak není povoleno ani střídání pedagogů. Výuka
profilových předmětů probíhá v omezeném režimu.

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Jedná se zejména o zdokonalení znalostí v již pro-
braném učivu. Pro výuku jsme museli zajistit takové
rozmístění lavic ve třídě, které umožňuje dodržet
stanovený odstup mezi žáky nejméně 1,5 metru.
Nezbytné bylo dodržet zásadu jeden žák v lavici ve
třídě.

Každý žák musí mít s sebou ve škole na den mi-
nimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky. Před
opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo
třídu nasazují roušky. V průběhu pobytu ve třídě ne-
musí žáci ani pedagogičtí pracovníci roušku nosit,
pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru. Ve
třídě si žáci po každém vzdělávacím bloku dezinfi-
kují a myjí ruce. V každé třídě často větráme.

Žáci, kteří se dobrovolné prezenční výuky ve
škole neúčastní, jsou pedagogy o činnosti ve ško-
le a výuce informováni prostřednictvím Google
učebny.

Pro každého pedagoga jsme ve spolupráci se
zřizovatelem zajistili ochranný štít. Stejně tak máme
k dispozici náhradní roušky a dostatečné množství
dezinfekce.

VĚTŠÍ DŮRAZ NA HYGIENU

Na dopolední část navazují odpolední zájmové
aktivity, které svým obsahem připomínají činnost ve
školní družině. Děti se ve stejně složených skupi-
nách a při dodržení hygienických nařízení věnují
činnostem, které jim účast ve skupině zpříjemňují.
Ranní družinu jsme bohužel kvůli nařízení MŠMT
nemohli zřídit.

Přísná hygienická opatření platí pro celý objekt
líbeznické školy. Proto jsme posílili činnost pracov-
níků úklidu. Zvláštní důraz klademe na toalety.
Máme je tedy vybaveny nejen tekoucí pitnou vo-
dou, antibakteriálním mýdlem v dávkovači, ale i ná-
dobou na dezinfekci s dávkovačem a jednorá-
zovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení
rukou. Úklid školní budovy a její dezinfekce probíhá
v pravidelných intervalech. Ve spolupráci se zřizo-
vatelem jsme zajistili i dostatečné množství dezin-
fekce. 

Zřídili jsme i místnost zvlášť určenou pro případ-
nou izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID-
-19.

Žáci mají možnost ve zvláštním režimu využívat
ke stravování školní jídelnu. Jídlo, příbory a pití jsou
vydávány personálem školní jídelny. V jídelně jsme
museli zajistit, aby se při výdeji jídla nepotkávali žáci
z různých skupin. Při stravování dodržujeme ob-

vyklé rozestupy jako ve třídě. Roušku žáci odkládají
pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do
vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý
žák myje ruce a používá dezinfekci. 

ROZESTUPY 1,5 METRU

Odpolední zájmová činnost ve škole končí každý
den nejpozději v 16 hodin.

V tomto režimu bude probíhat výuka až do
ukončení tohoto nestandardního školního roku dne
26. 6. 2020. Ve dnech 29.–30. 6. 2020 vyhlásila ře-
ditelka školy po domluvě se zřizovatelem ředitelské
volno. O způsobu hodnocení žáků byli rodiče infor-
mováni prostřednictvím Bakalářů. Způsob vydávání
vysvědčení bude v souvislosti s dalším uvolňováním
mimořádných opatření upřesněn.

Po celou dobu tohoto zvláštního koronaviro-
vého stavu jsme si uvědomovali náročnost a složi-
tost tohoto období nejen pro rodiče, žáky, jejich ro-
dinné příslušníky, ale i pro pedagogy a jejich rodiny. 

Dovolte nám, vážení rodiče, abychom vám po-
děkovali za snahu, podporu dětí a převzetí výuky
do svých rukou za pomoci pokynů pedagogů. 

Pedagogů si nesmírně vážíme, jak obdivuhodně
přistoupili k distanční výuce především prostřednic-
tvím počítačových technologií. Bylo velmi příjemné,
že jsme se dokázali i na dálku často nejenom vzdě-
lávat, ale i společně sdílet životní příběhy. Velmi si
ceníme toho, že jsme to společně opravdu doká-
zali.

ŠKOLNÍ ROK BUDE UKONČEN
26. 6. 2020

A jen pro zajímavost – ani my, líbezničtí peda-
gogové, jsme v tom nebyli sami. V Česku je podle
statistické ročenky ministerstva školství necelých 
4 200 základních škol a vyučuje v nich přibližně více
než 82 000 pedagogů.

Vážení rodiče, jsme přesvědčeni, že společně
zvládneme nejen závěr tohoto školního roku, ale
porazíme i koronavirus. Pocit a vědomí toho, že na
jeho konci znovu budeme moci žít životy tak, jak
jsme byli zvyklí, za to určitě stojí.

Děkujeme vám za spolupráci.

Vedení školy

Škola opět ožije dětmi od 25. května                                                                                                                                                                               foto Petra Hajská
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GOOGLE UČEBNY
BUDOU SLOUŽIT
I DO BUDOUCNA 
Líbeznické škole výrazně pomohl při imple-
mentaci Google učeben pro distanční výuku
Jan Dadík, který mimo jiné provozuje organi-
zaci JeduEdu.cz, jež organizuje mimoškolní ak-
tivity pro děti v oblasti technického vzdělávání. 

Proč byl zvolen pro distanční výuku právě
systém Google učebny? 

Inspirací byla případová studie škol American aca-
demy, které během jednoho týdne přešly na online
výuku s Google učebnou. Případová studie se záro-
veň odkazovala na sdružení cesko.digital, které
dalo dohromady dobrovolníky – učitele, kteří již
s Google učebnou pracovali v minulosti a vyhlásili
akci, že pomohou každé škole, která bude mít
zájem. Tak jsem jim zavolal, zjistil podmínky a nabídl
se naší škole, že s tím pomohu. 

Jak se dají Google učebny využít při běžné
prezenční výuce? 

Možností je určitě spousta. Je třeba si uvědomit, že
Google učebna nevznikla primárně pro plnou on-
line výuku, ale jako podpora výuky prezenční. Myš-
lenka je taková, že počítače a online technologie by
neměly být jen doménou předmětu informatika, ale
automatickou součástí všech předmětů. Zároveň je
to dobrý nástroj, jak to, co se děje ve škole, více
otevřít rodičům. Dlouhá léta voláme, aby se naše
školy nějak změnily. Teď ke změně došlo a musíme
se zasadit o další podporu a rozvoj, aby snaha všech
učitelů, žáků, ale i rodičů nepřišla vniveč. 

Kolik tříd v současné době s Google učeb-
nami pracuje? 

Aktuálně máme v Google učebně aktivních cca
250 virtuálních učeben (předmětů). Ne každý před-
mět má svoji virtuální učebnu nebo některé sdílejí
jednu společně. Kromě několika prvních tříd s Google
učebnou pracují všichni žáci školy. Míra intenzity po-
užívání je plně v kompetenci jednotlivých učitelů. 

Jaká byla vaše role při pomoci škole s nasa-
zováním Google učeben? 

Jak bylo řečeno, „vyslal“ jsem první impulz. Po prv-
ním setkání s vedením školy jsem připravil stručný
koncept práce a vytvořil úvodní školení pro učitele.
Protože jsem ve škole externista, nebylo možné,
abych dělal vše, tak jsme měli práci rozdělenou
s Pavlem Manychem. On jako školní IT administrá-
tor a zástupce vedení zakládal školní účty pro žáky,
realizoval první kontakt s učiteli a seznamoval je
s Google učebnou. Já jsem pak dělal detailnější ško-
lení a pomáhal s nastavením obsahu učeben. Velmi
nám na začátku pomohlo, že G Suite for education
(sada aplikací pro školy od Google) již máme v naší
škole léta, jen se zatím využíval jen pro e-maily. 

Zajišťoval jste také školení pro pedagogické
pracovníky. Jakými školeními prošli? 

Prvním školením bylo používání aplikace Google
Classroom (učebna). Jakmile učitelé zvládli tento zá-
klad, začali jsme se školeními na ostatní aplikace
G Suite. V této fázi se přidal Mirek Křesadlo, otec
jedné žákyně ze školy. Společně jsme pak připravili
a realizovali školení na Gmail, Kalendář, Google
disk, Google dokumenty, Google formuláře, Google
Keep a Jamboard. Také společně spravujeme jednu
Google učebnu pro učitele, aby bylo jedno místo,
kde najdou návody a pomoc pro svoji práci. Po-
dobné centrum návodů provozujeme i pro všechny
žáky. V podpoře a školení pro učitele bychom rádi
pokračovali i v budoucnu.

Kde se vůbec vzala vaše láska k IT a tech-
nickému vzdělávání? 

První počítač jsem měl ještě na střední škole, to bylo
v době, kdy domácí počítače úplně běžné nebyly,
a kdo s nimi uměl trochu více pracovat, byl auto-
maticky IT specialista. Dneska je to již jiné. Jsou běž-
nou součástí naší práce, ale i běžného života. Vel-
kou část své kariéry jsem s IT technologiemi
pracoval daleko za hranicí znalostí běžného uživa-
tele, ale vždy to byly projekty, které měly pomoci
právě běžným uživatelům. Nástup dotykových za-
řízení paradoxně snížil počítačovou gramotnost naší
mládeže. To, že umíte ovládat mobil nebo tablet,
neznamená, že jste IT expert a že umíte s počíta-
čem. Zároveň ale dnes potřebujeme spoustu IT ex-
pertů, aby nám všechny ty báječné aplikace a služby
na mobilech fungovaly. V době, kdy jsem řídil týmy,
které na takových službách pracovaly, jsem měl
velké potíže sehnat dostatek šikovných lidí. To mě
přivedlo k myšlence technického vzdělávání dětí,
aby byl specialistů v budoucnu dostatek.

Provozujete organizaci JeduEdu.cz, můžete
nám ji v krátkosti představit? 

JeduEdu.cz nabízí volnočasové aktivity, jako jsou
kroužky, příměstské tábory a workshopy, pro děti
od 3 do 14 let. Chceme, aby to byla „chytrá“ zá-
bava. Všechny aktivity jsou propojené zkratkou
STEAM – Science, Technology, Engineering, Art,
Mathematics. Koncept STEAM vznikl za účelem 
seznamování dětí se světem vědy a techniky, aby 
poznaly, co všechno se třeba skrývá za oblíbenou 
počítačovou hrou. Naším cílem není vychovávat 

inženýry nebo vědce. Cílem je tato témata dětem
představit, aby měly šanci poznat, že je to baví. To
jim pak třeba usnadní volbu, až se budou hlásit na
střední školu. Složitost a komplexnost dnešních
technologií je taková, že si ani velmi zdatný uživatel
nedokáže představit, co všechno se v pozadí skrývá. 

V Líbeznicích chystáte nový projekt. Na co
a kdy se můžeme těšit? 

Organizace JeduEdu.cz postupně roste a i do bu-
doucna máme velké plány. Ty nám sice v současné
době trochu nabourává koronavirová krize, ale vě-
říme, že vše doženeme. Prozatím naše aktivity pro-
vozujeme pouze v pronajímaných prostorách v Lí-
beznicích a okolních obcích. V tom budeme určitě
i nadále pokračovat, protože ideální je být dětem
co nejblíže. S rozsahem a počtem aktivit ale také
roste množství materiálu a pomůcek, které potře-
bujeme, a proto je již nejvyšší čas mít vlastní „zá-
kladnu“. Podařilo se nám v Líbeznicích sehnat
vhodný objekt, a tak jsme se pustili do budování
volnočasového centra. Kromě základny pro Jedu-
Edu.cz budeme mít k dispozici tři učebny. Otevře se
nám tím cesta ke spoustě dalších aktivit, které mo-
mentálně nelze dělat. Jako příklad můžeme uvést
kroužek 3D tisku. V současné době provozujeme
volnočasové centrum Klub Slunečnice v Letňanech,
takže zkušeností již máme více než dost. Pokud
půjde vše podle plánu, nejpozději příští rok na jaře
přivítá centrum JeduEdu.cz v Líbeznicích první zá-
jemce o nové STEAM aktivity.

Děkuji za rozhovor. 
František Grunt

Jan Dadík, provozovatel JeduEdu.cz                                                                              foto archiv Jan Dadík
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UMĚNÍ NA DÁLKU
ANEB ZUŠ V DOBĚ
KORONAVIROVÉ
Čekali jsme to? Byli jsme připraveni? Jak rychle
jsme se zorientovali? To jsou otázky, na které si
po dvou měsících můžeme upřímně odpovědět. Ze
dne na den jsme stáli vstříc naprosto nové situaci –
bez vzorových řešení, bez návodů k přežití, sami se
sebou a svými rodinami. Radost dětí z toho, že ne-
mohou do školy, velmi rychle vyprchala a my do-
spěláci jsme dostali unikátní příležitost seřadit si
prio rity a pokusit se co nejlépe fungovat. Naštěstí
na nejčernější scénáře nedošlo a podpora naší sa-
mosprávy byla rychlá a účinná. Díky tomu nikdo ne-
musel zůstat opuštěný a bez pomoci, chovali jsme
se zodpovědně.

Učit někoho na klavír na dálku? Tak o tom se
mi opravdu nikdy ani nezdálo. Ale hned 10. března
mi bylo jasné, že je to možnost, která se otevírá, lze
ji rozvinout a hlavně nám pomůže udržet kontakt
s našimi žáky a také s jejich rodinami. Díky fungující
elektronické žákovské jsme měli celkem snadný
start. Spojení fungovalo a naši nabídku na dálkové
vzdělávání naprostá většina rodin s radostí přijala.
Je to jasný signál, že zuška dětem přináší relax a ví-
tané odreagování, a pro mě jakožto hlavu líbeznic-
kého uměleckého vzdělávání také přímý důkaz, že
si uvědomujeme, že umělecká práce je během na
dlouhou trať a není radno ji opouštět, pokud se
chceme posouvat dál. Distanční výuka byla záleži-
tostí dobrovolnou a její formu učitelé co nejlépe při-
způsobovali možnostem konkrétních rodin. Oblí-
bená byla online výuka či práce podle instruktážních

TĚŠÍME SE 
DO ŠKOLKY
V pondělí 25. května se líbeznickým dětem znovu
otevřou dveře mateřské školy. Mohou tak opět 
potkat své kamarády, na které se moc těšily. Děti
přivítáme s radostí a s úsměvem ve svých kmeno-
vých třídách. 

Školka se otevírá za speciálních podmínek, které
nám ale v práci s dětmi bránit nebudou. S dětmi
strávíme co nejvíce času na zahradě, když nám to
počasí dovolí. Děti mají na zahradě písek, prolé-
začky a spoustu prostoru pro volné hry. Plánujeme
pro ně řízené činnosti venku, vymýšlíme různé hry
a aktivity. 

DĚTI SE NEBUDOU 
OBSLUHOVAT A V ŠATNÁCH
POUŽIJÍ DEZINFEKCI

Za normálních podmínek vedeme děti k samo-
statnosti. Děti se při svačinách a obědech samy ob-
sluhují, chodí si pro příbory a talíře a učí se tak
správnému stolování. Mají celý den k dispozici ná-
dobu s pitím, ze které si nalévají vodu do kelímků.
Vzhledem k současné situaci ale musíme tyto zvyky
pozastavit. Dětem nádobí prostřeme na stolečku,
pití nalijeme a jídlo naservírujeme, a tak budou mít
pocit, že jsou v restauraci.

Během období, kdy byla mateřská škola za-
vřená, jsme nezaháleli a čas jsme využili ke zvele-
bování vnitřních prostorů a venkovních zahrad.
Třídy v budově Jeřabinka se dočkaly nového nátěru
a v obou budovách proběhl generální úklid a de-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

zinfekce prostorů a hraček. V normálním režimu
probíhá úklid tříd a toalet několikrát denně a ani
v tomto nezvyklém období tomu nebude jinak. No-
vinkou pro nás bude dezinfekce na ruce, která
bude pro děti a rodiče k dispozici v šatnách, na toa -
letách a ve třídách. Nezbytnou součástí je větrání
tříd, které ale probíhá i normálně.

Na děti se moc těšíme a jsme rádi, že je opět při-
vítáme ve školce. Budeme se snažit si s nimi užívat

poslední měsíc školního roku a čas trávit jejich ob-
líbenými aktivitami. Budeme si hrát, zpívat a proží-
vat dobrodružství na zahradě. Na zahradě chceme
také uskutečnit piknik s předškoláky jako vzpo-
mínku na jejich životní etapu. Dnešní doba je ná-
ročná pro všechny, ale je potřeba brát ji s optimis-
mem. Budeme doufat, že se vše brzy vrátí do
normálu. 

Romana Vörösová 

Zahrada školky se zaplní dětmi                                                                                             foto Petra Hajská

videí, která pedagogové pro žáky připravovali. Na-
příklad v hudebním oboru to znamenalo tvorbu spe-
ciálních videí pro každého jednotlivého žáka. Podob-
ným způsobem pracovali i tanečníci, kteří dostávali
každý týden zadání choreografie s návodem, jak ji
nacvičit, a poté své pokusy natáčeli a posílali zpět
paní učitelce. Fantazii se meze nekladly, mnohé děti
se vyřádily s rozličnými rekvizitami i kostýmy. Výtvar-
níci pracovali podle písemných pokynů či návodů na
YouTube a po odeslání práce učiteli se mohli těšit na
zpětnou vazbu a povzbuzení do další práce. Mnohá
zadání vyzývala děti k vycházce do přírody a reflexi
světa kolem nás. Určitě dobrá cesta, jak se v poně-
kud neklidné době uvolnit a nabrat sil.

SPOJENÍ NA DÁLKU FUNGUJE,
A TAK MOHOU ŽÁCI ZE
VŠECH OBORŮ POKRAČOVAT
VE SVÉM VZDĚLÁVÁNÍ 
I Z DOMOVA

Chcete-li atmosféru našeho koronavirového ob-
dobí zakusit, vstupte do Fotogalerie a Galerie pro
radost na webové stránce ZUŠ. Protože jsme letos
nemohli uspořádat oslavu Dne matek, věnovali
jsme tento soubor zuškového tvoření právě mamin-
kám. Vždyť právě jim patří největší dík za to, že
jsme doma všechno zvládli.

Co nás čeká? To si asi každý po nedávných zku-
šenostech budeme představovat velmi opatrně. Zá-
kladní umělecká škola se chystá k otevření smyč-
cového oddělení, aby i děti v Líbeznicích měly mož-
nost naučit se na housle, violu či violoncello. Proto
zvu všechny zájemce, aby k nám přišli na přijímací
zkoušky v pondělí 8. června mezi 14. a 18. hodi-
nou. K prozkoušení adeptů do tanečního a výtvar-
ného oboru využijeme nově nabytých zkušeností
s distanční výukou a přijímací zkoušky pro ně orga-

nizujeme na dálku. Je to nezvyklé, ale protože je
stále nežádoucí, aby se v uzavřených prostorách
shromažďoval větší počet osob, a ani času nemáme
nazbyt, rozhodli jsme se pro tuto formu. Kdo se
zúčastní i za těchto nových podmínek, prokáže tím
současně i svůj hlubší zájem a to se cení! Konkrétní
informace najdete opět na našem webu
https://www.zslibeznice.cz/zakladni-umelecka-
skola.

Budu se těšit na všechna setkání a věřte, že
mám důvod si těch příležitostí vážit.

Iva Štrynclová

Vlk                                   autorka Klára Konvičková
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PŘÍBĚHY ŽEN,
KTERÉ VYNIKALY 
V PRŮBĚHU 
STALETÍ
VIII.

ADA LOVELACE

Augusta Ada Byron se narodila 10. prosince 1815
v Londýně. Její matka Anne Isabelle Milbank prožila
krátký vztah s bouřlivým romantickým básníkem
Georgem Byronem.

Přestože vztah byl zpečetěn svatbou, měsíc po
Adině narození Byron od rodiny odešel a se svou
dcerou se již nikdy neviděl. Ada měla dokonce od
matky zakázáno se do svých dvaceti let podívat na
kterýkoli obraz svého otce.

Malá Ada přesto všechno neměla se svou mat-
kou příliš blízký vztah, vyrůstala u babičky lady Ju-
dith Milbank, která si ji velmi zamilovala. Od mala
byla Ada vedena k matematice a hudbě.

V sedmnácti letech se Ada i se svou matkou pře-
stěhovala zpět do Londýna, kde byla uvedena do
vyšší londýnské společnosti a seznámila se s mate-
matičkou Marry Somerville. A Marry zase seznámila
Adu s Williamem Kingem, jejím budoucím manže-
lem. V roce 1835 se za něj provdala, v roce 1838
její muž zdědil šlechtický titul a z Ady Byron se stala
hraběnka z Lovelace. Ada měla s Williamem dva
syny a jednu dceru.

Na jednom večírku se Ada seznámila s anglic-
kým matematikem Charlesem Babbagem. Vyprávěl
jí o mechanickém počítačovém stroji, který sám se-
strojil a nazval Difference engine (diferenční stroj).

Charles Babbage byl děkanem matematické ka-
tedry v Cambridge a stal se Adiným dlouholetým
přítelem.

Byla také jeho asistentkou a překladatelkou.
Velmi důsledně se věnovala jeho vynálezu – analy-
tickému stroji: Babbageově návrhu obecně použi-
telného mechanického počítače. Měl aritmetickou
jednotku, řídící tok s podmíněným větvením a cykly
i integrovanou paměť. Nebyl sice nikdy dokončen,
ale šlo o první návrh turingovsky úplného počítače.
Byl tak pokrokový, že první skutečný obecně použi-
telný počítač vznikl až za dalších více než 100 let.

Babbage Adě zadal přeložit článek ve francouz-
štině (překvapivě od Itala Luigiho Frederica Mena-

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
9. 5. 1927 narozena česká spisovatelka Ludmila
Vaňková – Král železný, král zlatý, Královský nach
tě neochrání, Válka růží
13. 5. 1840 narozen francouzský prozaik a drama-
tik Alphonse Daudet – Listy z mého mlýna, Tartarin
z Tarasconu
24. 5. 1940 narozen ruský básník a esejista, nositel
Nobelovy ceny (1987) Josif Brodskij – Vodoznaky:
zrcadlení času, Velké Elegie
26. 5. 1900 narozen český básník, dramatik, pro-
zaik a scenárista Vítězslav Nezval – Básně noci, Sbo-
hem a šáteček, Praha s prsty deště
26. 5. 1910 narozen český básník a publicista 
Oldřich Mikulášek – Šokovaná růže, Sólo pro dva
dechy, To královské

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY
XVI.
Ještě po roce 1800 lidé rozsvěcovali křesadlem
a troudem, svítili loučemi, řepkovým olejem, svícemi
voskovými, lojovými, po roce 1860 petrolejem, ale
z počátku cylindry často praskaly, málo vydržely.

Peníze bývaly: brakteáty, denáry, groše, tolary,
zlatky, stříbrné koruny. Bankovky poprvé se objevily
r. 1762.

První výstava v Evropě byla ve Veltrusích r. 1754,
r. 1791 byla v Praze, r. 1891 pak jubilejní tamže.

Ještě r. 1770 papežský index zakazoval katolí-
kům čtení bible bez souhlasu faráře.

Do Prahy přijel první vlak r. 1845, do Měšic
r. 1872.

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OBECNÍ KNIHOVNA

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

Číslování domů bylo nařízeno až r. 1775, domy
měly názvy (v Praze): U Montágů, U pštrosů, U žáby,
U Porgesů, U Sirotků, U Denkrů.

Na pomníku (v Líbeznicích) z r. 1923 byly pů-
vodně dvě ruce trhající řetěz poroby a nápis: Pravda
vítězí. 

Avšak obé bylo odstraněno za německé oku-
pace r. 1941.

Vlasta, dcera Tesárkova, se vdala za Bareše.
Příjmení Bareš vzniklo ze jména Bartoloměj; bareš
je lněná, hrubá látka, vzato u francouzského ba-
rége.

Ulička za hřbitovem – Pavelka (Barbora), Amer-
link, Soukup, Maxa, Suchý se odedávna jmenovala
Na zvonici; kde dnes jsou čísla 95, 108, bývala zvo-
nička a kostnice.

U Soukupů č. 95 a Maxů 108 půl metru pod po-
vrchem je mnoho lidských kostí.

Když r. 1958 Josef Maxa mladší kopal základy
pro přístavek domu, vykopal jich a odvezl na
skládku celou fůru. U Maxů je dosud v zemi kostra
rytíře, jehož meč Maxa vyndal a má na půdě.

V Líbeznicích jsou dlouho usedlí tři bratři Ko-
sové: Jaroslav, obchodník s kovovým zbožím v č. 13,
bytem v č. 245, Josef, kovář, v č. 40, bytem v č. 33,
a Ladislav, strojní zámečník, v č. 179, nyní v Měši-
cích v Plastimatu.

Jejich otec Josef Kos (1861–1933) byl kovářem.
Vyučiv se v Lidicích r. 1877, pracoval ve válcovnách
(Walywerk) v Libšicích r. 1881, v železárnách na
Kladně r. 1887, v Ouněticích u sládka r. 1891, na
velkostatku Drasty r. 1894, u Josefa Tišnovského
a Václava Srba, nájemců dvora líbeznického,
r. 1895, na velkostatku v Domousnicích r. 1897.

Tito zaměstnavatelé (i obecní úřad) potvrzovali,
že J. Kos vedl všude život bezúhonný, že byl doved-
ným podkovářem, opravoval hospodářské stroje,
topil a obsluhoval parní kotle i stroje.

Týž sloužil ve vojsku u cís. a král. pěšího pluku
čís. 88 po deset roků a dále u zeměbranného pě-
šího pluku č. 8 po dva roky jakožto náhradní zálož -
ník. V r. 1903 byl propuštěn ze svazku vojenského
dostav Abschied německy a česky psaný s razítkem:
K. k. Landsturmbegirgs – Commando No. 8 zü
Prag.

AD

brea). Tento článek opatřila Babbageovou poznám-
kou, která byla třikrát delší než samotný článek,
a stal se spolu s konceptem analytického stroje vel-
kým přínosem pro historii výpočetní techniky.

Důležitost článku spočívá především v po-
známce G. Zde Ada popsala metody výpočtů a dia-
gram algoritmu, který nastaví Babbageův stroj tak,
aby počítal Bernoulliho čísla.

Z jejích poznámek je zřejmé, že rozuměla pod-
statě počítačové techniky a možnosti využití počí-
tačů, a to možná lépe než sám Charles Babbage.
Lze ji tak považovat za první ženu-programátorku.

Ada měla s Charlesem Babbagem ještě jednu
společnou vášeň – sázení na dostizích. Mysleli si, že
objevili spolehlivý systém pro překonání možnosti
výhry na koňských dostizích. Babbage potřeboval
peníze na vývoj počítačových strojů a Ada byla váš-
nivá hráčka. Jejich systém nefungoval a oba skončili
v dluzích.

Ada Lovelace zemřela 27. listopadu 1852 v Lon-
dýně ve stejném věku jako její otec.

Pohřbena byla na své přání po boku svého otce
v Nottinghamu.

Na její počest je 13. říjen pojmenován jako den
na oslavu žen ve vědě.

Od roku 1998 British Computer Society uděluje
každoročně cenu, která nese její jméno.

/zdroje: Wikipedia,Wikisofia/
AD Ada Lovelace                                         foto Google
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Kalendář akcí 
pro rok 2020

12. 6.      Noc kostelů
13. 6.      Divadlo pro děti v Areálu zdraví 
27. 6.      MéLíbeMOTO
18. 7.      Sejdeme se na náměstí
22. 8.      Country večer
28. 8.      Letní kino v Areálu zdraví
29. 8.      Koloběh
5. 9.      Vinný košt

12. 9.      Posvícení
Říjen      Diskotéka Na Chrupavce
4. 10.    Duhové atletické závody

10. 10.    Vejšlap povodím Mratínského potoka
17. 10.    Podzimní běh na Duhovce
21. 11.    Zahajovací ples
29. 11.    Vánoční trhy a koncert v kostele 

sv. Martina


