ČTYŘICET LET
MATEŘSKÉ ŠKOLY
L I B U Š I N A
„Čas pádí, čas letí, těžko ta léta vrátíš zpět. A tak i Husákovy děti …“ (motto z „Písně roku 2003“ od skupiny Chinaski)
Vracíme se do doby 70. – 80. let minulého století, kdy stát dával rodinám
s dětmi nové bydlení a poskytoval levné novomanželské půjčky na vybavení, což v době takzvané normalizace způsobilo v Československu vysokou
porodnost. To v konečném důsledku vyvolalo nerovnováhu ve složení obyvatelstva. Lidé narození v této silné populační vlně jsou označováni jako
Husákovy děti. Příchod Husákových dětí do školek a škol způsobil jejich
přetížení. Přestože v Doksech v této době fungovaly dvě mateřské školy,
jejich kapacita byla nedostačující. Jako součást volebního programu
Národní fronty byla v akci „Z“ započata výstavba třetí mateřské školy.
Práce trvaly krátce, neboť byl zvolen typ stavby, který k tomuto účelu
nebyl běžně používán. Zájem o ni byl značný, citlivé zasazení budovy do
krajiny bylo velice kladně hodnoceno. Stala se nejzdařilejší stavbou mateřské školy v kraji, a dala tak podnět k výstavbě dalších školek tohoto
typu v ČSSR.

Pan Josef Slunečko přivážel svačiny brigádníkům, kteří připravovali školu na otevření.

ČTYŘICET LET VE ZKRATCE
Dne 17. května 1974 byla III. mateřská škola, nesoucí název „Mateřská
škola 29. výročí osvobození ČSSR“, slavnostně otevřena za přítomnosti
tehdejšího vedoucího odboru školství při ONV v České Lípě Emila Pauknera, okresní školní inspektorky Milady Kubrychtové, hlavních
představitelů města v čele s předsedou Městského národního výboru Stanislavem Benešem, tajemníkem Jaroslavem Michálkem a dalšími hosty.
Dne 20. 5. 1974 byl zahájen provoz pro 50 dětí, o které se staral kolektiv zaměstnanců ve složení: soudružka ředitelka Marie Krejčíková, soudružky učitelky Hana Ehrenbergerová, Jarmila
Skokanová, Venuše Beranová, kuchařka Magdaléna Beránková, pomocná kuchařka Vladimíra Mařanová a školnice
Marie Šohajová. V září vystřídala soudružku učitelku Beranovou Jana
Šmolová. Od září 1974 už bylo do mateřské školy zapsáno 60 dětí. Nová,
na tu dobu velmi moderní budova byla chloubou města. Lákala k návštěvám mnoho hostů. Již v prosinci 1974 se přijely podívat ředitelky
z pražských mateřských škol. V květnu 1975 sem zavítal soudruh
V. A. Jermilov, který se účastnil osvobozování našeho města na konci
2. světové války. Dalšími významnými hosty byli například zástupci patronátní školy ve Frankenbergu, matka kapitána Jaroše, iránská delegace

a další. Tehdejší ministr školství soudruh Milan Vondruška se svým
náměstkem a zástupcem oddělení ÚV KSČ pro školské otázky navštívili
školu 4. února 1976, aby si ověřili, jak vyhovují nízké montované budovy
jako mateřské školy.
Mezi důležité partnery školy patřily v té době Patronátní závod Československých státních lesů, BSP Severka Doksy a později SEDŘEZA
a Výzkumné a zkušební středisko Doksy.

Návštěva patronátního závodu
SEVERKA

Kolektiv zaměstnanců s členy BSP
Výzkumného a zkušebního střediska Doksy

S odstupem času je úsměvné číst v kronice školy, kterak se děti, již
v tomto útlém věku, připravovaly a účastnily oslav poplatných té době,
např. Den ČSLA, VŘSR, Vítězný únor, MDŽ, Svátek práce, Výročí osvobození. Například: „Při oslavách MDŽ děti zašly též do všech obchodů
našeho města, na MěNV a jiné instituce.“ Nebo: „Děti pomáhaly při
úpravě slavnostní kytice, určené na hrob sovětských vojáků. Na zdejším
hřbitově pak děti přednesly báseň „Voják na stráži“, kterou se naučily
k tomuto výročí, a kytici položily na hrob rudoarmějců.“
1976/1977 – Do kolektivu učitelek přichází opět, namísto Jarmily Skokanové, Venuše Beranová, která zároveň vykonává funkci vedoucí
stravování. Po Haně Ehrenbergerové nastupuje během roku Hana Pugnerová. Zapsáno bylo již
63 dětí. V měsíci dubnu
a květnu 1977 byly uskutečněny ve spolupráci se Sdružením
rodičů a přátel školy a zaměstnanci školy dvě brigády,
jejichž finanční hodnota byla
přibližně 5.000 Kčs.

Děti vesele mávaly v prvomájovém průvodu barevnými mávátky a barevnými balonky.

V rámci spolupráce s Městským domem pionýrů umožnila naše mateřská
škola slovenským pionýrům prázdninový pobyt v Doksech. Paní kuchařka
Beránková těmto dětem po celé léto vařila.
1977/1978 – Školní rok byl zahájen s novou učitelkou Jaroslavou
Náplavovou namísto Venuše Beranové. Na místo pomocné kuchařky
a vedoucí stravování přichází po Vladimíře Mařanové Ivana Klímová.
Listopad 1977 – 60. výročí VŘSR. Idea tohoto výročí se odrazila jak ve
výchovné práci, tak v práci všech zaměstnanců školy. Všechny učitelky se
po léta povinně zúčastňovaly ideově-politického vzdělávání. Mateřská škola
vyhlásila soutěž ve sběru odpadových surovin. V té době již také fungoval
pěvecký sbor mateřských škol Sluníčko pod vedením Blanky Breychové,
kam chodily děti ze všech tří mateřských škol. První československý kosmonaut Vladimír Remek letěl do vesmíru.
1978/1979 – Na půl roku střídá Jaroslavu Náplavovou Zdena
Mócová a Janu Šmolovou krátkodobě zastupuje Irena Kolaříková.
Mateřskou školu navštěvuje již 70 dětí.
1979/1980 – Marie Horčičková nastupuje za odcházející Hanu Pugnerovou, Alena Vostřáková a Mária Pailová na čas zastupují
Jaroslavu Náplavovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Vedoucí
stravování Ivana Klímová přechází do MŠ Josefská, nahrazuje ji Anna
Lněničková. Pionýři z oddílu Rudá hvězda zahráli dětem pod stromečkem pohádku O veliké řepě. Děti namalovaly krásné továrny, jimiž
vyzdobily okna školy, předvedly spartakiádní vystoupení pro nejmladší
žactvo. Oslav MDŽ a Dne učitelů ve vinárně Sparta se všechny soudružky

zúčastnily společně. Soudružky z Brigády socialistické práce obdržely
stříbrný odznak BSP.
1980/1981 – V kolektivu učitelek krátkodobě vypomáhá důchodkyně
Aloisie Vinšová. Děti vystoupily se svým programem na městských oslavách MDŽ.
1981/1982 – Opakovaně vypomáhá Aloisie Vinšová, na čas přichází
Marie Vítková a vrací se Jaroslava Náplavová. Pro nedostatek míst
ve školkách fungovalo při naší mateřské škole přípravné oddělení pro
13 předškoláků. Na počest X. všeodborového sjezdu byly uzavřeny
a splněny hodnotné závazky, jejichž hodnota činila 1.200 Kčs.
1982/1983 – Odcházející Marii Horčičkovou nahrazuje Jana
Gavendová. Školnici krátce zastupuje Eva Šlamborová. V srpnu
nastupuje místo Anny Lněničkové Alena Šmolová jako pomocná
kuchařka a Blanka Škodová jako vedoucí stravování. Pěvecký sbor
zazpíval na slavnostním slibu pionýrů v kině Máj. Výtěžek sběru
(208 Kčs) byl zaslán na Fond míru a solidarity proti jaderné válce. V Doksech proběhlo místní kolo dopravní soutěže, které vyhrál Honzík Andresík
z naší školky. Brigáda socialistické práce při VÚ – 010 Doksy pod vedením Vladimíra Beránka se opět podílela na zvelebování areálu zdraví
na školní zahradě. Všichni zaměstnanci dvakrát přispěli na Fond solidarity. Při výstavbě nové mateřské školy Pražská odpracovali zaměstnanci
školy 100 brigádnických hodin. 14 dětí v dubnu přešlo do MŠ Pražská.
Bylo zrušeno přípravné oddělení. Děti se opět zúčastnily branného cvičení
na úseku mateřských škol Doksy.

1983/1984 – Jako učitelky zde krátce zastupují Jarmila Juchelková
a Hana Farská. Novinkou se stalo dovážení dětí do naší školy z přilehlých obcí Doks, což zajistil vedoucí přidružené výroby z Luk pan Zelený.
Pravidelně jsme navštěvovali patronátní závody Severka a SEDŘEZA.
1984/1985 – Odcházející Janu Gavendovou střídá Blanka Breychová. Novou vedoucí stravování se stává Božena Suchomelová.
Dvakrát jsme s programem navštívili naše nové patrony ze Sdružené obce
baráčnické. Pěvecký sbor pod vedením Blanky Breychové a Jaroslavy
Náplavové opět sklidil úspěch na přehlídce pěveckých sborů Kytička písniček. Ve všech akcích se odráželo 40. výročí osvobození naší vlasti
sovětskou armádou. Vzhledem k tomu, že před zahájením školního roku
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byly obnoveny veškeré nátěry, hodnotí veřejnost úpravu školy jako velice
vkusnou. Totéž hodnotí i školní inspektorka při hodnocení výzdoby školy
ke 40. výročí osvobození. Škola byla vyhodnocena jako nejlepší na úseku
mateřských škol (Dubá, Chlum, Dřevčice, Bezděz, Provodín, Jestřebí,
Staré Splavy, Okna). Všechny předškolní děti nacvičovaly spartakiádní
skladbu nejmladšího žactva.

Pionýrský oddíl soudružky učitelky Hanzlové pomohl upravit vzhled školní
zahrady. Školní rok byl tradičně zakončen opékáním špekáčků u táboráku,
kde zástupci základní školy, školní družiny a pionýři předali dětem květiny a obrázky. Organizačně vše zajišťoval výbor Sdružení rodičů a přátel
školy v čele s předsedou Jiřím Rejzkem.
1985/1986 – Na konci školního roku odchází do důchodu ředitelka
školy a metodička úseku mateřských škol Marie Krejčíková. Do školky je
zapsáno 31 dětí ve věku 3–5 let, 34 dětí ve věku 5–6 let. Pěvecký sbor
Sluníčko vyhrál okresní kolo přehlídky pěveckých sborů a zúčastnil se
krajského kola v České Kamenici. Kontrola stravování shledala, že děti
velmi esteticky stolují na ubrusech. Na zahradě školy děti pozorovaly
postup prací při výstavbě sklepa, který stavěli v akci Z naši patroni
ze Sdružené obce baráčnické.
1986/1987 – Do funkce ředitelky školy je jmenována Jana Šmolová,
jako učitelka nastupuje Blanka Smolková. Ivoš Listoň vyhrál první
místo v literární soutěži s básní „Proč má kotě ocásek?“ Odbor školství při
Okresním národním výboru udělil škole Čestné uznání a ocenění za nejlépe
vybavenou a využívanou zahradu. Pionýři oddílu Sedmikrásky nám připravili brannou hru „Honba za pokladem“.
1987/1988 – Pěvecký sbor vyhrál okresní i krajské kolo přehlídky
pěveckých sborů. Sbírali jsme jitrocel, hluchavku, podběl, šípek, pomerančovou kůru a již tradičně starý papír.

1988/1989 – Jaroslavu Náplavovou, která odchází na mateřskou dovolenou, krátce zastupuje Ivana Ráblová, za školnici dva měsíce pracuje
Marie Kullová. Stravovací komise z řad rodičů provedla dvě stravovací
kontroly. Patronátní závod SEDŘEZA dodal tyčky k mávátkům na 1. máje.

Předali jsme dárky pionýrům ke 40. výročí jejich organizace. Děti si připravily výstavku ovoce a zeleniny.

1989/1990 – V kolektivu učitelek vypomáhá Marie Krejčíková. Ve funkci školnice končí Marie Šohajová, nahrazuje ji Alena Šmolová. Sdružení
rodičů a přátel školy tradičně zorganizovalo dvě brigády na úpravu
zahrady. Se změnou doby přichází i další změny, například ze soudružek
učitelek se staly paní učitelky.
1990/1991 – Krátce zde pracují jako učitelky Martina Lišková
a Jaroslava Nemešová.

1991/1992 – Z mateřské dovolené se vrací Jaroslava Náplavová-Bechyňová. Vedoucí stravování Božena Suchomelová odchází do důchodu,
nahrazuje ji Jiřina Šulcová a poté Jarmila Špidlenová. V tomto
roce bylo zapsáno pouze 34 dětí. Pravidelně jsme začali chodit na filmová
představení do kina Máj.
1992/1993 – Na místo školnice během roku nastupuje po Aleně Šmolové na zkrácený úvazek Daniela Ševců. K prvnímu září bylo zapsáno
pouze třicet šest dětí, v průběhu roku se stav zvýšil na čtyřicet. Účast
rodičů na brigádách byla oproti předchozím rokům malá.
1993/1994 – Po Jarmile Špidlenové přichází na místo vedoucí stravování a pomocné kuchařky Alena Kurelová. Školnici krátce zastupuje
Eva Cháberová. Do trvalého pracovního poměru na toto místo nastupuje Květoslava Strejčková. Začali jsme navštěvovat saunu.
1994/1995 – Ke Dni dětí jsme se tradičně svezli parníkem po Máchově
jezeře. V mateřské škole fungoval literární kroužek, který několikrát
vystoupil na veřejnosti.
1995/1996 – Děti měly možnost se zapojit do výtvarného a pěveckého
kroužku. Pro děti s vadami výslovnosti je již několik let prováděna logopedická péče. Sponzoři přispěli na výlet do ZOO v Liberci.
1996/1997 – Velkým zážitkem byla pro děti hra Na svatbu. Jestlipak
některá „uzavřená manželství“ trvají dodnes alespoň ve formě letitého
přátelství? V tomto roce si děti nastupující do první třídy poprvé odnesly
na památku albíčka s fotografiemi a vzpomínkami na školku. Podnětem
k vytváření albíček byly neustálé vtipné výroky Mirečka, např.: „Máma me
doma mátý uterkou!“
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1997/1998 – V červnu odchází do důchodu kuchařka Magdaléna Beránková, místo ní nastupuje Jana Kočová. V tomto roce začala tradice
mikulášských nadílek s Romanou Pecoldovou nebo Josefem Vejražkou
v roli čertů.
1998/1999 – Kromě sběru papíru a léčivých bylin jsme se ve stále větší
míře věnovali ochraně přírody a vztahu k ní. Začali jsme pečovat o akvárium, uklidili jsme si les u kempu od odpadků, abychom si zde mohli
bezpečně hrát. Volební místnost v naší školce oživily obrázky a anketa

o životě v našem městě. Začali jsme vytvářet nové tradice školy, např.
vynášení Moreny, Svatojánská noc, Slet čarodějnic.
Oslavili jsme 25. narozeniny školky. Pozvání přijal malíř a ilustrátor Miloš
Nesvadba. V kronice se objevilo věnování: „Vaše školka je opravdu pro
děti. Je to krásný pohádkový svět.“

1999/2000 – Velké úspěchy slavil výtvarný kroužek ve výtvarných soutěžích, děti získaly pod vedením Blanky Breychové několik ocenění.
2000/2001 – Navázali jsme přátelství s mateřskou školou, která působila při ústavu sociální péče v Chomutově. Začali jsme pro ně sbírat víčka
z plastových lahví, která jsme jim posílali. Oni za ně dostávali rehabilitační a kompenzační pomůcky.
2001/2002 – Odchází kuchařka Jana Kočová, čtyři měsíce ji zastupuje
Magdaléna Beránková, od května nastupuje na toto místo Ivana Šafránková.
2002/2003 – Od března nastupuje na místo vedoucí školní jídelny
Petra Vokolková, krátce na to ji střídá Eva Šimonová. Zároveň dlouhodobě nemocnou kuchařku Ivanu Šafránkovou zastupuje Alena
Rejnartová, v srpnu nastupuje Radka Vaníčková. Konec roku 2002
a začátek roku 2003 přinesl mnoho změn. Škola se stala samostatným
právním subjektem, což přineslo velkou zodpovědnost a starost zejména
pro ředitelku školy Janu Šmolovou. Dosud užívala školka číslo popisné
773, od této doby se nově identifikuje jako Mateřská škola Doksy Libušina
838 – příspěvková organizace.
2003/2004 – V květnu jsme oslavili 30. výročí otevření mateřské
školy. Na skákací hrad přišli i bývalí žáčci, kteří zároveň měli možnost
zhlédnout i ukázku práce a techniky hasičů a policie.
2004/2005 – V prosinci nahrazuje Evu Šimonovou Helena Rejzková
jako vedoucí školní jídelny, pomocná kuchařka a uklízečka jídelen.
Na konci školního roku se s námi loučí ředitelka Jana Šmolová, která
odchází do důchodu.
2005/2006 – Do funkce nové ředitelky je jmenována Jaroslava Bechyňová, kolektiv učitelek posiluje Kamila Taclíková. Nově měly děti
možnost se povozit jednou za 14 dní na koních. Uspořádali jsme maškarní
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na zahradě ohrožený strom jilm. Děti zdobily s tetinami baráčnicemi
májku. Při oslavě Dne dětí ji společně skácely. Vydařené vystoupení
„Pinocchio“ děti zopakovaly při zahájení Euroher v Doksech.

karneval s Inkou Rybářovou v hotelu Kamýk. Recyklování ve školce jsme
rozšířili o hliník.
2006/2007 – V prosinci odchází na mateřskou dovolenou Kamila Taclíková, krátce ji zastupuje Jana Šmolová, v březnu nastupuje jako učitelka
Šárka Semecká. Výtvarný kroužek pod vedením Blanky Breychové sklízel opakovaně úspěch ve výtvarných soutěžích. Do sauny začalo chodit
stále více dětí. Ve fitcentru bylo pro naše děti zahájeno „Cvičení pro
radost“. Jako každý rok jsme jeli do Vlastivědného muzea v České Lípě.
Pěvecký kroužek pravidelně vystupoval u hasičů, baráčníků a v domově
důchodců. Paní učitelka Blanka Breychová byla oceněna ke Dni učitelů
za celoživotní práci. Abychom rozšířili povědomí dětí v oblasti ekologické
výchovy, začali jsme kompostovat, provádět pokusy s pěstováním rostlin,
pečovat o vodní želvy.
2007/2008 – V prosinci odchází do důchodu Helena Rejzková, na její
místo krátce přichází Petra Havlíková a po ní Petra Hošková,
na 2 měsíce se ještě vrací Helena Rejzková. Od června na toto místo nastupuje Jitka Listoňová. V červnu jsme se zapojili do oslav 55. výročí
založení Sdružené obce baráčníků v Doksech. V dětských krojích šly děti
v průvodu pod vyzdobenou májkou.

2008/2009 – Na konci školního roku odchází do důchodu Blanka Breychová. Starší děti se v rámci ekologické výchovy věnovaly plnění úkolů
„Vyprávění starého stromu“, přičemž pozorovaly svůj vybraný strom v průběhu celého roku. Společně s maminkami a babičkami jsme strávily
příjemný podvečer při výrobě adventních věnečků. Školáci oslavili svůj
zápis do školy dortem od paní kuchařky. Přihlásili jsme náš kompost do
soutěže „Miss kompost“, kterou pořádala společnost EKODOMOV Praha.
2009/2010 – Z mateřské dovolené se vrací Kamila Taclíková, Blanka
Breychová nadále pracuje ve škole na zkrácený úvazek. V září si děti
oblékly baráčnické kroje, aby opět šly pod májkou při Krajských dožínkových slavnostech. Po celý rok jsme průběžně realizovali projekt „Kde
pracují rodiče?“, při němž jsme navštěvovali pracoviště rodičů. Děti zazářily při vystoupení „Pinocchio“ na vyhlášení Sportovce roku. Vysadili jsme

2010/2011 – V rámci zapojení do projektu Recyklohraní jsme začali
sbírat k recyklaci vybité baterie a vysloužilé elektrospotřebiče. Při vánoční
besídce vznikla tradice rozsvícení vánočního stromečku, tento rok
s názvem „Přineseme zvoneček, rozsvítíme stromeček“. Výtvarná práce
dětí vyhrála 2. místo v projektu Recyklohraní v soutěži „Baterie do koše
nepatří“. Od vajíček, přes housenky a kukly jsme vypěstovali motýlky,
které jsme vypustili do volné přírody.

2011/2012 – Se svými pohádkami školu pravidelně navštěvuje Jarmila
Enochová. Její nápadité dekorace jsou úžasné. Ve výtvarné soutěži vyhlášené společností Husqvarna vyhrály děti pro školu sněhovou frézu.
Na zahradě se objevila spousta sněhuláků. Děti měly možnost prokázat,
jak umí spolupracovat. Na maškarním karnevale jsme společně s Inkou
Rybářovou pokřtili její knihu „Matýsek a Majdalenka“. Děti každoročně
navštěvují dokskou knihovnu. Tento rok návštěvu spojily s prohlídkou nově
otevřeného muzea Čtyřlístku. Při vyhlášení Sportovce roku děti vystoupily
se skladbou „Žáby“. Za své vědomosti a dovednosti v dopravní soutěži
byly děti odměněny chutnou medailí od paní kuchařky – výborným koláčem. Týden mazlíčků prožívaly děti péčí o své miláčky, které si donesly
do školky. Na Stezce medvíďat pořádané Mateřskou školou Pražská obsadilo družstvo pod vedením paní učitelky Semecké 3. místo. Při setkání
Parohatých měst v Doksech se děti společně s baráčníky vydaly v krojích
k Máchovu jezeru. V programu při Otvírání jezera opět zaskákaly své žabí
vystoupení. Po celý rok starší děti pečovaly o obří šneky, kteří se natolik
rozmnožili, že si je děti odnášely i domů. Věcnou výhrou Terezky Zbudilové ve výtvarné soutěži „Malujeme s Centropenem“ byly obdarovány
všechny děti. Během Svatojánského odpoledne si děti i rodiče užili soutěží a her, příjemného posezení, grilování a na závěr vyšly s lampiony do
okolí školy. Starší děti pak prokázaly svou odvahu, když bez rodičů přespaly ve školce.
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2012/2013 – Paní kuchařky tradičně připravily k Mikuláši těsto na pečení čertíků. Sponzoři přispěli do balíčků pro děti sladkostmi a ovocem.
Děti v maskách se vydaly po okolí ve svém malém masopustním průvodu.
Nápaditými výrobky dětí jsme přispěli na velikonoční výstavku v Památníku Karla Hynka Máchy. V EKO týdnu jsme shromažďovali k recyklaci
elektrozařízení, baterie, volně ložené elektrospotřebiče, víčka, papír
a nápojové krabice. V rámci Týdne bezpečnosti proběhl projekt školy Bezpečně ze školky, kdy jsme si prověřili chování dětí i rodičů v dopravním
provozu. Ve slavnostním oblečení se děti vydaly do základní umělecké
školy na koncert. Prvních oslav Dne rodin se zúčastnilo 14 rodin. Účast
v soutěžích a následné čerpání hodnotných výher od sponzorů bylo podmíněno zapojením celé rodiny. Pod vedením Jitky Listoňové vyhrály děti
1. místo v soutěži Stezka medvíďat. Na závěrečné školní akademii předala paní starostka Eva Burešová budoucím školákům na památku knihy.
Za celý rok jsme nasbírali 210 kg žaludů a kaštanů, 6 620 kg papíru,
119 kg nápojových kartonů, 320 kg víček, 49 kg hliníku, 39 kg baterií
a 637 kg elektrozařízení. Vzhledem k důslednému třídění odpadu i ve
škole je týdně vyvážena pouze jedna stodvacetilitrová popelnice, což odpovídá vyprodukovanému odpadu běžné domácnosti.
2013/2014 – Během čtyřiceti let se z příspěvků města na provoz školy
kompletně obměnilo veškeré zařízení a vybavení, budova má veselejší žlutý
kabát, na zahradě stojí řada nových herních prvků. Škola disponuje širokou škálou moderních pomůcek respektujících individuální potřeby dětí,
podporujících jejich přirozenou zvídavost, zájem o experiment, kreativitu,
tělesnou zdatnost. Práce s dětmi se v průběhu let vyvíjela od uskutečňování daných ideových norem po smysluplné naplňování cílů předškolního
vzdělávání. Každá škola má však možnost realizovat vzdělávací nabídku
pružně a volně formou rozmanitých integrovaných bloků, které umožňují
dětem vnímat okolí reálně, v přirozených souvislostech.
Na co se můžeme těšit?
V plánu je kompletní zateplení budovy a výměna oken. Ke svému jubileu
si to mateřská škola jistě zaslouží. Věříme, že nejen kvůli lokalitě, ve které se nachází, ale i kvůli zájmu rodičů, kteří sem chtějí své děti umístit.
Zároveň je dodnes předmětem obdivu všech návštěv.
Řekli o nás
(citováno z pamětní knihy):
Česká školní inspekce v roce 2007:
Velmi pěkné a příjemné prostředí mateřské školy. Oceňujeme jedinečnost
celého komplexu, včetně zahrady jako lesoparku. Toto vše přispívá k prevenci sociálně-patologických jevů.
Zástupci společnosti Eurest:
Musíme vyslovit slova uznání!! Školku v této podobě vidíme poprvé. Naší
první myšlenkou a přáním bylo vrátit se ihned do dětských let.
Obchodní zástupce firmy DAP:
Nááádhera!!! Při svém příchodu do školky jsem zůstal zcela ohromený,
v jakém krásném prostředí se školka nachází a jakého krásného ducha
má - šíří pozitivní náladu. Paráda. Takových školek více!!!
Obchodní zástupci firmy Sněhuláček:
Kouzelná zahrada a prostředí pro děti. Můžeme porovnat s cca 130 mateřskými školami.
Manažerka společnosti DAS:
Po mém příchodu jsem byla velmi mile překvapena prostředím, do kterého je školka zasazena. Ta zahrada a stromy!!!
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V zařízení se vystřídalo mnoho zaměstnanců, kteří se více či méně
zapsali do profilu školy, ale i do vzpomínek rodičů a dětí. Zároveň sami
na práci v „Libušině“ dodnes vzpomínají.
Řekli nám, či napsali:
- Marie Krejčíková: Budova školy byla v době otevření velmi moderní
a jedinečná a myslím si, že tomu tak je dodnes. Vítali jsme mnoho
významných návštěv. Dodnes mám například před očima den, kdy jsme
očekávali příjezd ministra školství. Ten se velmi zdržel a přijel v okamžiku, kdy už byl ve školce jen Pepík Eberhalt, který tam se mnou čekal
s „pugétem“.

Aktér Pepík Eberhalt (vlevo) při recitaci

- Jana Šmolová: Ve vzpomínkách na školku se mi odráží práce a zas jen
práce. Vzpomínám například, jak jsme celé prázdniny hledali v účetnictví
20 haléřů, které chyběly ve stravování. Velký zážitek ve mně zanechala
přehlídka pěveckých sborů „Kytička písniček“, kdy jsme s naším sborem
vyhráli i krajské kolo.
- Hana Pugnerová: Na tuhle školku mám jen ty nejlepší vzpomínky - dobrý
kolektiv, atmosféra, krásná příroda kolem, … a hlavně to mládí tehdy.
- Magdaléna Beránková: Vzpomínáme s dcerou Janou, jaký tam byl
vždycky dobrý kolektiv, poseděli jsme, uměli jsme se pobavit. Ještě než
se školka otvírala, chodili jsme tam všechno připravovat, ale to už je
dávno.
- Hana Šloufová: Naše mladší dcera (*1969) začala navštěvovat mateřskou
školu Libušina od jejího otevření. Předtím chodila do školky do Jiráskovy
čtvrti, kde se jí vůbec nelíbilo. Ale situace se změnila okamžikem, kdy
přešla do školy Libušina. Dodnes na prožitý čas v této školce vzpomíná.
I obě její děti, Matěj a Katka, tuto školku navštěvovaly. Pro Katku to byla
dokonce „kouzelná školka“. Chtěla bych touto cestou poděkovat jak
za dceru, tak za obě vnoučata za to, že je to opravdu „kouzelná školka“.
- Pavel Šlambora: Pamatuji si, jak jsem musel jíst rýži, i když jsem ji
nesnášel. Nicméně i přesto mám na tuto školku nezapomenutelné

vzpomínky. Miloval jsem spaní po obědě, protože odměnou po probuzení
byl pravý školkový bonbon pod polštářkem. No a dnes do té samé školky
dávám i obě své děti. Pomáhám organizovat dopravní soutěž.
- Lucie Líbalová: Z pobytu ve školce nejraději vzpomínám na táboráky,
které jsme tam mívali (mimo jiné i moje mamka na ně dodnes velice ráda
vzpomíná). Dceru Anetku jsme vozili do Libušiny, i když jsme bydleli
na sídlišti, Adámek sem už chodil automaticky, ale nejen proto, že jsme
se přestěhovali do domu nedaleko.
- Jan Andresík, bývalý žáček (viz školní rok 1982/1983): 40 let je v životě
lidském úctyhodný časový úsek a člověk už si nepřipadá jako žádný mladík, v životě naší školky je tento sotva postřehnutelný, vždyť je to nedávno,
co jsem poprvé překročil její práh, coby dítko neznalé velkého světa,
do té doby jen schované za máminou sukní. Náhle se mi otevřel nový velký
svět, plný nových kamarádů a přátel, kteří mi, jak se později ukáže, zůstanou po celý život. To je jen jedna z věcí, které mi školka do toho mého
života dala. Pamatuju si ji tak, jak tu to stojí dodnes, jen tváře vlídných
paní učitelek se změnily, laskavá atmosféra však nikoliv. Léta strávená
v této školce nasměrovala můj život, myslím, správným směrem a já dnes,
již také otec, pokaždé když do ní vedu svého synka, musím jí potichu
poděkovat, díky tobě, školko má. Popřeju jí teď stále tento mladý vzhled
a dalších aspoň 40 let.
- Helena a Jiří Rejzkovi: MŠ Libušina se narodila ve stejném roce jako
naše starší dcera. A teď, když je jim oběma 40 let, zde končí docházku
naše nejmladší vnučka. Do školky jsme vodili obě dcery a pak obě vnučky
a myslím, že tam chodily rády. Dcery nejvíc vzpomínají na „bláznivou“
paní učitelku Slávku, která sem přišla po škole a kterou všechny děti milovaly, protože s nimi dělala „blbosti“. A dneska je tahleta paní učitelka
ve školce ředitelkou. No a my rodiče? Tehdy ještě skutečně fungovalo
SRPŠ, jehož předsedou byl právě p. Jiří Rejzek. Když bylo potřeba, vyhlásila se brigáda. Uklidila se zahrada, natřel se plot, postavil altán, opravily
se hračky a různá zařízení. Pak jsme se samozřejmě museli odměnit.
V koutě zahrady se zapálil táborák, ugrilovala se kuřata, chlapi běhali
do nedaleké restaurace Zátiší pro pivo s obrovským asi 8litrovým džbánem nebo kastrolem. A zatímco si děti hrály na školní zahradě, rodiče
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strávili příjemné odpoledne. Veškeré aktivity utužovaly kolektiv, byli jsme
bezvadná parta. Takže i my, rodiče, jsme rádi chodili do školky.
- Naděžda a Ivo Barry Listoňovi: Chvalozpěv na MŠ Libušina. Mateřská
školka Libušina byla a stále je významnou součástí života naší rodiny. Oba

naši synkové prožili v raném mládí několik krásných let mezi vzrostlými
borovicemi a břízami, kde je za zpěvu lesního ptactva hodné tety připravovaly na vstup do života. Marek nastoupil do MŠ v září 1978 a v září
1983 Ivoš (viz školní rok 1986/1987). Krásné prostředí a chápavé tety
měly na oba synky blahodárný a příznivý vliv. I díky těmto atributům
z nich nevyrostli, bez ohledu na lesní prostředí, žádní dřeváci, za což
náleží MŠ Libušina vděk celé rodiny. Mateřskou školou Libušina prošla se
stejnými pozitivními výsledky i naše vnučka Anetka. S upřímným potěšením přejeme MŠ Libušina další roky úspěšné existence a současnému
kolektivu radost z dobře vykonávané práce.
- Manželé Zbudilovi: Terezka (viz školní rok 2011/2012) vzpomíná
na hodné paní učitelky, dobrá jídla, hraní na zahradě, spaní po obědě,
malování a tvoření obrázků, čarodějnický rej, Svatojánskou noc, hraní si

v lese a na spoustu hraček. Přejeme učitelům a celému týmu a i školce
mnoho hodných a šikovných dětí a ať tu stojí a slouží mnoho dalších let.
… a co říkají děti? Ty toho napovídají:
- Při Sluníčkovém dni ve školce: Mami, když si koupíme to sluníčko, tak
to pomůže dětem v domově důchodců.
- Já už vím, proč si musíme doma před Vánocemi uklidit. Abysme pak
měli kam dát nový hračky od Ježíška.
- Já sem byla za maminkou v nemocnici, když se jí narodily mláďátka
(dvojčátka).
- Já sem viděla na poli ležet domorodce (bezdomovce).
- Moje máma pracuje doma v kuchyni, táta v kandeláři (kanceláři),
a když musí, tak i pracuje.
- Při hrách: – Moje maminka má miminko v bříšku. – Moje maminka
bude mít miminko až po svatbě. – Moje maminka bude mít miminko,
až bude mít čas.
- Děti, když mě bude bolet noha nebo si ji zlomím, k jakému doktorovi
půjdu? – K veterináři.
- Můj bláška je sám v nemocnici. – A copak mu je? – Sksípe zubama.
- Děti, napijte se, tady je pití. – Já nechci, já nemám rum ráda.
- Děti, kde žije bažant? – V bažině.
- Jak se mluví na Slovensku? – Trochu česky.
- Čočková polévka k obědu. – Já nechci ty prášky!
…a čím budou?
Dříve všichni chtěli být popelářem, kosmonautem, řidičem náklaďáku,
doktorkou, učitelkou nebo prodavačkou. Dnes chtějí být všichni agentem
nebo „policajtem“.
Ale ať už se stanou čímkoliv, doufáme, že v naší školce
dostali dobrý základ k tomu, aby mohli být v životě úspěšní.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v Mateřské škole Libušina,
který se koná v pondělí 19. května 2014. Symbolické přestřižení pásky proběhne
ve 14 hodin. Následovat bude přivítání hostů, prohlídka školy společně
s výstavou fotografií, v 15 hodin vystoupení dětí, na závěr pohoštění.

Slavnostní odpoledne pro děti se koná v úterý 20. května od 14 hodin.
Přivítáme i naše bývalé školáčky, kteří k nám chodili.
Je připravena obří trampolína, skákací hrad a malování na obličej.
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