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Úvodní slovo starostky

Vážení spoluobčané,
velice si vážím Vaší důvěry, kterou jste
dali svojí volbou nově zvoleným zastupitelům. Většina z nich pokračuje ve své
práci pro obec již několikáté období.
Dobře odváděli a stále odvádějí práci
i další členové výborů a komisí, včetně
všech pracovníků úřadu i pracovníků zajišťujících údržbu obce a veřejného
osvětlení. Oceňujeme práci zaměstnanců našich škol, práci členů ve všech
spolcích a sdruženích. Nově v patnáctičlenném zastupitelstvu usedli Zdeněk
Mráz ml. a Dalimil Tachecí. Po dvanácti
letech působení v radě naší obce a současnému vedení školy a školky v jiné
obci jsem se zavázala k vedení naší
obce. Vzhledem k nalezení shody ve
většině předvolebních programů napříč
pěti stranami pevně věřím, že se nám
podaří během volebního období body
splnit a rozvíjet naši obec v započatých
investičních záměrech. Za všechny si
dovoluji prohlásit, že závazek bereme
jako velkou čest, ale i zodpovědnost.
Nikomu z nás by nemělo být lhostejné
prostředí, ve kterém vyrůstáme a žijeme.
Vytváříme si tak lepší místo pro život
a pro spokojené přátelské vztahy.
Vzhled a osud ulic, návsí, prostranství,
parků a hřišť i našich domů a bytů nám

nemůže být lhostejný. Tím, že o to své
místo všichni budeme pečovat, změní
i chování nás, uživatelů obce. V minulém období se povedla generální oprava
kanalizace v Nové Libiši, nově se vybudovalo mnoho povrchů na místních komunikacích, zbývá jich dokončit
v příštím období už jen několik. Ve srovnání s okolními obcemi působí naše
obec velmi upraveně a civilizovaně. Pozornost si ještě zaslouží chodníky a veřejné osvětlení. Velkou pozornost
budeme věnovat protipovodňovým opatřením, k nimž patří i vybudování nového bezdrátového rozhlasu v celé obci.
Tato nová investice, kterou právě připravujeme, bude hrazena ze 75 % z operačního programu životního prostředí.
S městem Neratovice a chemickým závodem Spolana usilujeme o protipovodňovou ochranu podél celého společného
území chránícího se od povodní z Labe
a libišské svodnice. Dne 9. 1. 2019 od
17 hod zveme vlastníky pozemků dotčených plánovanou výstavbou protipovodňové zábrany do zasedací místnosti
obecního úřadu k jednání s projektantem
stavby.
Přizpůsobujeme se soudobým i budoucím potřebám obyvatel. Každoročně se
modernizuje základní škola pro žáky
1. stupně. Jednáme s příslušnými orgány
pro zajištění povinné školní docházky

i pro žáky 2. stupně ZŠ. Rodiče současných žáků 5. ročníku si nesmí opomenout přihlásit své děti do ZŠ
v Neratovicích v dubnu 2019. V minulém volebním období se přistavěla budova mateřské školy a navýšila se její
kapacita i dalšími stavebními úpravami.
Problém nedostatečných kapacit ve
školkách a školách Středočeského kraje
by se tedy neměl dotknout našich občanů. Neopomeneme ani vítání nejmladších občánků, které se bude konat
dne 26. 1. 2019 v 10 hod v obecní knihovně. Připravujeme i spolupráci naší
knihovny s Městskou knihovnou v Neratovicích, rádi bychom přiblížili některé programy i pro naše občany.
Sportovní areál TJ Sokol Libiš se neustále modernizuje, aby nabídl co nejširší využití pro všechny aktivní občany
Libiše. Kromě široké základny kopané
tělovýchova nabízí i aktivity v dalších
sportech: tenisu, stolním tenisu, společenskému tanci. S Asociací sportu pro
všechny podporujeme cvičení žen a cvičení rodičů s dětmi, zejména jejich akce
pro děti a širší veřejnost. Kdo v novém
roce bude chtít začít předsevzetím, že se
bude více hýbat, může vyzkoušet tyto již
zavedené sporty a cvičení s tradicí
v obci.
Sbor dobrovolných hasičů se už opět
může po letech pyšnit svou zbrojnicí.
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informace z obce
V minulém volebním období se podařilo
postavit novou hasičskou zbrojnici
v areálu hřiště. Je zázemím i pro výjezdovou jednotku. Doufejme, že se podaří
vytvořit i sportovní dráhu směrem k ulici
Švýcarská a víceúčelovému hřišti, aby
i hasiči mohli trénovat na své soutěže.
Do majetku hasičů přibude v příštím
roce dopravní automobil pro členy posádky, který bude aktuálně hrazen ze
dvou dotačních titulů. Prostředky jsou
alokovány u Ministerstva a dalších
300 000 Kč na jeho nákup se nám nyní
podařilo zarezervovat ve fondu Středočeského kraje. Tělovýchova a sbor dobrovolných hasičů organizují soutěže pro
děti a mládež, pravidelně je vedou ke
sportu a aktivnímu životu, organizují
i další akce oblíbené širokou veřejností.
Za to jim patří velké poděkování a přání
zdaru i do budoucna.
Život v obci je rozvíjen také v kulturní
oblasti, pravidelnými koncerty v sokolovně, v kostele nebo tvořením, výstavami, kde se lidé mohou setkávat.

V minulých letech opona v sokolovně
dostala nový kabát. Besídky školy, divadla, koncerty, plesy jsou povzneseny
do více estetického prostředí. Největší
poděkování opět patří lidem, kteří toto
všechno pro občany zajišťují.
Na našem území má vyrůst ještě třetí
kostel, u vojtěšského rybníku, naproti
kapli sv. Vojtěcha. Projekt známého architekta Fránka má být zrealizován
z prostředků římskokatolické církve na
okraji našeho katastru. Studie je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.
O představení modelu na některém z budoucích zastupitelstev Vás budeme informovat.
Jak už bylo zmíněno v minulém vydání,
Městský úřad a Městská knihovna v Neratovicích ﬁnančně podpořily vydání
knihy Legionáři z Neratovicka, která připomíná účast legionářů v první světové
válce. Spolu s výsledky politických jednání jejich boje zásadně přispěly
k vzniku Československého státu, jehož
100. výročí jsme si letos připomněli.

V publikaci jsou použity materiály z archivů rodin Křtěnových, Vackových, Volejníkových a Kučerových z Libiše.
Křest této knihy proběhl dne 29. 11.
2018 za velké účasti v neratovické knihovně, kde je kniha v prodeji. Fotograﬁe
má k dispozici Spolek Libiš na svém facebookovém proﬁlu.
V podvečer v pátek před adventní nedělí
nás děti ze školky a žáci ze školy „čertovsky“ potěšily vánočně laděným vystoupením. Rozsvícení stromečku
rozzářilo nejen ty dětské oči, ale světelná
výzdoba a pořádek v celé Školní ulici
potěšil duši nejednoho návštěvníka. Vánoční jarmark škol byl úspěšný, zahřály
nás nejen nápoje v obecním stánku, ale
i cukrová vata nebo pohled na živý betlém s půlročním velbloudětem a dalšími
zvířaty.
Kdo si nenechal ujít adventní koncert
v evangelickém kostele o první adventní
neděli, odešel také svátečně naladěn. Vokální skupina Kriskros energeticky naladila všechny návštěvníky. Pro představu
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si s dovolením této skupiny můžete
jednu ze skladeb poslechnout na našem
facebooku. Obec také přispívá na obnovu tohoto kostela, vyměnila se střecha, opravila fasáda a nyní se pracuje
i na odvodnění zdi. Proto věnujte pohybu
v těchto místech zvýšenou pozornost.
Letošní rok jsme završili vánoční výstavou originálních Betlémů v zasedací
místnosti úřadu, kterou připravila paní
Holinová s panem Linhartem a místními
školami, zpíváním koled v předvečer
Štědrého dne v kostele Nejsvětější tro-

jice s Betlémským světlem na Štědrý den
půlnoční mší od 22 hod v kostele sv. Jakuba.
Věřím, že jste prožili vánoční svátky
klidně a láskyplně se svými blízkými i se
vzpomínkami na ty odešlé, nebo vzdálené. Závěrem Vám chci popřát šťastný
nový rok 2019, pevné zdraví, spokojenost a mnoho úspěchů v pracovním
i v osobním životě.
Mgr. Pavlína Komeštíková,
starostka obce

Informace o místních poplatcích
Místní poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a za psy bude
vybírán v pokladně Obecního úřadu v Libiši od měsíce února 2019.
Ceny poplatků zůstávají nezměněny, tedy 400,- Kč za osobu a rok
100,- Kč za prvního psa v rodinném domě a 200,- Kč za každého dalšího
psa a 200,- Kč za každého prvního psa v bytovém domě a 400,- Kč za
každého dalšího psa.

Upozornění pro občany:
Upozorňujeme občany, že do venkovních kontejnerů, určených pro elektroodpad, nepatří vybité baterie, stínidla lamp, kabely, ani žádný podobný
odpad. Kontejnery jsou určeny pouze k odkládání drobných elektrických spotřebičů (např. žehlička, varná konvice, atp.). Větší spotřebiče (např. mikrovlnná
trouba, vařič atp), lze uložit na sběrný dvůr ﬁrmy FCC Neratovice. K tomu potřebujete mít „Průvodní list odpadu“, který Vám bude vystaven na Obecním
úřadu v Libiši. Na OÚ v Libiši je též umístěn kontejner, určený pro ukládání vybitých baterií).

VZPOMÍNKA
Dne 28. 12. 2018 uplyne již 10 let od doby, kdy nás navždy opustila
naše maminka, sestra a teta, paní Jana Vohánková z Libiše.
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná rodina.

Blahopřejeme
spoluobčanům
V prosinci 2018 oslavili významná
životní jubilea naši spoluobčané:
Fajtová Naďa
Lašáková Jiřina
Doležal Jaroslav
Čonka Rudolf
Novák Jiří
V lednu 2018 oslaví významná
životní jubilea naši spoluobčané:
Zvonař Pavel
Šebek Eduard
Mansfeld Václav
Novák Vladimír
Jirků Milada
Vašicová Jiřina
Vyskočil Jaroslav
Přibylová Eva
Našim jubilujícím spoluobčanům
k významným výročím blahopřejeme.

Vítáme nové
občánky
Novými občánky naší obce jsou:
* Hampl Kristián
* Komárek Daniel
* Pospíšil Vojtěch
* Šeráková Adéla
* Žežulková Ella
Vítáme je s přáním, aby se jim na světě mezi
námi v Libiši líbilo a ve zdraví dobře žilo.

Bytová politika
Žádáme všechny zájemce o obecní byt,
aby si svou žádost každoročně aktualizovali na novém formuláři, vždy dokonce měsíce ledna.
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U nás ve škole se stále něco děje…
Tak, jak to u nás již bývá, nějaká akce
v každém měsíci se skrývá. A ani tyto
měsíce výjimkou nebudou.
n Poslední říjnový den si žáci první,
druhé a třetí třídy zpestřily návštěvou divadelního představení „Švec a čert“. Za
poctivým řemeslem a služebníkem lucifera jsme se vydali do Neratovic a nelitovali jsme.
n Sportu zdar a fotbalu obzvlášť! 1. 11.
se vydali vybraní žáci ze druhé a třetí
třídy reprezentovat naši školu na minifotbalové utkání na Mělník. Po celou
dobu předváděli urputný boj, ale tentokrát nám bohužel medaile utekla o jeden
gól. Ale nezoufáme a poctivě trénujeme.
n V neratovické knihovně jsme častými
hosty a v měsíci listopadu a prosinci
tomu není jinak. Druháky čekalo vyprávění o autorech a ilustrátorech, na další
návštěvě se dozvěděli, že „ta“ poezie nemusí být tak špatná. Třeťáci se seznámili
s vybranými českými autory dětských
knih a příště zavítají do světa Josefa
Lady. Na čtvrťáky čeká vyprávění a diskuze na téma - Zážitkové čtení.
n Děti, které navštěvují družinu, si jely
14. 11. zamlsat na výlet se školní družinou do Šestajovic. Žáci navštívili čokoládovnu, kde si mohli mimo jiné i odlít
svou tabulku čokolády. Jestli jste ještě
v čokoládovně nebyli, tak neváhejte
a život si osladit tam nechejte.
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n Den poté na děti čekalo vánoční focení, ze kterého vznikly krásné fotky
a vánoční dárky.
n 27. 11. jsme se rozjeli do pražské zoologické zahrady. Děti během návštěvy
plnily různé úkoly, za které na závěr dostaly od ZOO malou odměnu. Navštívili
jsme hodně zvířat a samozřejmě jsme
nezapomněli pozdravit Richardovu gorilí rodinku.

Samotnému rozsvícení předcházelo vystoupení dětí z mateřské a základní
školy. Po vystoupení jste si mohli nakoupit na jarmarku, na který jsme se
poctivě nachystali. Všem, kteří tak učinili, děkujeme a příště přijďte zas!
n Tento rok se naše škola zapojila do
akce „Krabice od bot“, která děti naprosto nadchla a semkla. Jedná se o projekt,
kdy děti naplní krabici od bot různými

n V pátek před první adventní nedělí
jsme společně za podpory našich zastupitelů rozsvítili vánoční strom u školy.

věcmi, dárky, oblečením, sladkostmi pro
dítě určitého věku. Naplněnou a vánočně zabalenou krabici bylo nutné nadepsat pro koho je, např. dívka 5-7 let.
Děti nosily dárky, balily, nadšeně vyprávěly o smyslu této akce. Tímto děkujeme rodičům a jejich dětem, že se
zapojili do akce, která má smysl.
Všechny krabice (a že jich za naši školu
bylo! Plná dvě auta.) byly odvezeny na
sběrné místo, kde jsme byli ujištěni, že
se dostanou do správných rukou. Do
rukou dětí, které se nyní nacházejí buď
v azylových domech, či v dětských domovech.
n Na svatou Barboru jsme dětem připravili krásnou přednášku se živými malými „obludkami“. Děti mohly vidět
a sáhnout si na strašilku, sklípkana, hada
a také se seznámily s gekončíkem.
n 5. 12. i k nám do školy přišli čerti, Mikuláš a nebeský Anděl. I když děti říkají,
že ví, že čerti neexistují, ale, když pak

ze školy a školky
zaklepou na dveře třídy, to byste koukali,
jak se slibuje, že už se zlobit nebude.
n Druhý a třetí prosincový týden probíhá u nás na škole recitační soutěž. Nejdříve si v každé třídě zvolí žáci tři své
zástupce, kteří postupují do kola školního. Každý žák se naučí a přednese
báseň s vánoční, či zimní tématikou.
n Před Štědrým dnem bychom Vás rádi
ještě pozvali na společné zpívání v evangelickém kostele, které se tradičně uskuteční 23. 12. v 18 hod.
n Po Novém roce se jako již tradičně
zúčastníme „Tříkrálové sbírky“, kterou
zaštiťuje charita Neratovice.
Přejeme Vám a Vašim rodinám klidné
Vánoce plné pohody a smíchu!
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš
Bc. Monika Bíbová

Škola očima dětí
ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
Dne 30. 11. se naše libišská škola zúčastnila rozsvícení stromku. Program probíhal tak, že nejdříve promluvila paní
ředitelka od nás ze školy, paní ředitelka
ze školky a paní starostka. Poté vystoupila školka a pak přišla řada na nás. Já
jsem vystupovala s tanečky, dramaťákem
a zpívala jsem s mou kamarádkou sólo.
Když jsme dozpívali, rozsvítil se stromeček a pak se pátá třída rozdělila do
stánků a začalo se prodávat. Já doufám,
že se všem naše vystoupení líbilo, protože to stálo spoustu úsilí a trénování.
Tímto se loučím se všemi občany Libiše,
ale i všemi, kteří tyto noviny čtou.
Tůmová Eva, 5. třída
30. listopadu se v Libiši rozsvítil vánoční
stromeček. Hned co děti dozpívaly, rozsvítil se a otevřely se stánky s ozdobami
a cukrovím. V ohradě jste si mohli pohladit a vidět kozla, osla, velblouda
a lamu.
Loš Matěj, 5. třída
30. 11. byla akce s rozsvícením stromečku, kde v představení hráli žáci ZŠ
Libiš. Bylo tam i vystoupení žáku z dramatického kroužku. Potom zpívala celá
škola i se sólama. Po vystoupení se rozsvítil stromeček a začaly trhy, kde se

provdávaly výrobky žáků ZŠ Libiš. Byly
tam perníčky, svícny, kalendáře, keramické výrobky a věnce.
Urbánková Michaela, 5. třída
ZVÍŘECÍ OBLUDKY
Tato akce nebyla pro ty, co nesnášejí
hady a pavouky. Byla o zvířatech, které
nejsou moc hezké. Pán o tom moc hezky
mluvil. Byli tady hadi, pavouci, dokonce
gekončík noční a strašilka. Bylo to tady
ve škole a vzdělávalo nás to. A had měl
skoro 2 metry. Promítalo se i na plátně.
Sedlák Kryštof Jan, 5. třída
Minulé úterý jsme si t moc užili. V naší
škole se zastavil pán, který s sebou měl
připravený program se zvířaty. Program
byl o zvířatech, které nejsou moc hezké.
Měl s sebou hroznýše, pavouka, malého
gekona a strašilku. Moc se mi to líbilo,
protože jsem se něco přiučil.
Homola Ondřej, 5. třída
ZOO
Děti ze základní školy Libiš byly
v ZOO. Viděly tam plno zajímavých zvířat, například tygry, ještěrky, hady
a další. Bylo to v Pražské ZOO ve Středočeském kraji. Moc se jim to líbilo.
Byly tam 27. listopadu.
Filip Denny, 5. třída

ZOO Praha patří k nejznámějším ve
Středočeském kraji. Je velmi rozlehlá
a mají různé druhy zvířat. Masožravce,
býložravce, všežravce např. pandy,
želvy, hady, koně, lachtany a tak dále.
V létě je pražská ZOO nádherná, můžete
vzít děti na obří prolézačky a můžete je
nechat chvíli pohrát. Zajímavost – vedle
ZOO najdete řeku Vltavu. Pražská ZOO
na výlet? Eňo ňúňo, prostě bomba, 10
bodů z 10!
Keller Oliver, 5. třída
Návštěva ZOO zpracovaná Štěpánem
Svobodou, 5. třída, jako reportáž:
Reportér: Co budou děti dělat?
Učitelka: Děti dostanou mapky s úkoly
a budou plnit úkoly podle zvířat
R: Aha, a co dělaly při plnění úkolů?
U: Mohly se v polovině nasvačit a dodělat úkoly
R: Co dělaly na konci před odjezdem?
U: Mohly si koupit suvenýry
ČERTI
Ve středu 5. prosince, šli po škole v Libiši čerti. Děti byly celý rok hodné, takže
se neměli čeho bát. A kdo byli čerti? Letošní páťáci!
Žáci 5. třídy
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ze školy a školky

Environmentální výchova

aneb „Komu se nelení, tomu se zelení“
Naše škola se již druhým rokem zapojuje
do projektu Recyklohraní. Jde o dlouhodobou celostátní soutěž zaměřenou ekologicky, environmentálně. Jednotlivé
školy sbírají body např. za odvoz nasbíraných použitých baterií a drobného
elektra, za zapojení se do různých soutěží… Za získané body si škola může vybírat různé ceny. V listopadu probíhala
např. soutěž „Nakresli reklamu na sběr
použitých baterií“ a „ Nakresli reklamu
na sběr drobného elektra“. Děti vytvořily
krásné reklamy, za které naše škola získala body. Děti již pilně vytvářejí další
umělecká díla – „Baterkožrouty“, originální nádoby na sběr použitých baterií.
Tato soutěž končí v půlce ledna. Žáci
naší školy i její zaměstnanci pilně sbírají
do různých nádob u hlavního vchodu

drobné elektro, použité baterie, vysloužilé tonery. V listopadu jsme k tomuto
drobnému odpadu ještě přidali větší
elektroodpad – vysloužilé televize, počítače… které jsme snesli z půdy školy.
Opět nám přibyly nějaké body.
Kromě sběru do Recyklohraní naše škola
třídí odpad na papír, plasty a směsný
odpad. Dále hliník a nově ještě špačky
pastelek a tužek. K tomu slouží nádoba
zvaná „Špačkoš“, rovněž umístěná
u hlavního vchodu. Jedná se o sociálně
ekologický projekt, který realizuje
KOH-I-NOOR HARDTMUTH ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Postižení klienti slepí z dodaných
špačků umělecká díla. Český olympijský
výbor následně vyrobené předměty vydraží ve prospěch České olympijské na-

dace, podporující zdravý pohyb dětí.
V tomto školním roce bychom rádi začali zvelebovat i okolí naší školy. Máme
v plánu vybudovat (zatím) dva záhony
na bylinky a trvalky, hmyzí domeček,
sud na dešťovou vodu, kompostér, abychom mohli začít třídit i bioodpad. Podrobnosti o projektu najdete na
stránkách školy. Tyto úpravy na zahradě
plánujeme na předjaří.
Tímto bychom chtěli poděkovat zastupitelům naší obce a rodičům našich žáků,
kteří nám nabízejí pomoc, a to buď formou sponzorského daru, nebo přislíbením osobní účasti při realizaci projektu.
Paní učitelka Mgr. Eliška Pavlínová

Advent v Mateřské škole Libiš
Sotva v naší školce skončily dny „Dýňohraní“, kdy jsme s dětmi vydlabávali
a zdobili dýně různých tvarů, barev a velikostí, přišel čas chystat se na slavnostní
rozsvícení stromečku v obci. Vyráběli
jsme s dětmi drobné vánoční dekorace
a nacvičili pásmo písniček a básniček,
abychom se společně naladili na krásný
adventní čas.
Navštívil nás také Mikuláš s čertem,
a i když ukáplo i pár slziček, žádné z dětí
nakonec neminula sladká odměna za odvahu.
13. prosince odpoledne jsme se ve školce
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sešli s dětmi a jejich rodiči a prarodiči
v přátelské atmosféře na tradiční vánoční
dílně. Všichni se s radostí pustili do společného vyrábění, doprovázeného vyprávěním a ochutnáváním vánočního
cukroví.
Ještě se chystáme do Domu s pečovatelskou službou v Libiši, potěšit naše seniory pásmem písniček a básniček
s vánoční tématikou.
Krátce před tím, než budeme trávit vánoční svátky ve svých domovech, máme
pro děti připravené společné zpívání vánočních koled u stromečku ve školce

s malým překvapením. Chtěla bych Vám
všem spoluobčanům, jménem dětí a zaměstnanců mateřské školy Libiš, popřát
klidné a veselé vánoční svátky a hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
2019.
A pokud zavítáte na Obecní úřad v Libiši, můžete si zde prohlédnout malou
výstavku výtvarných prací dětí, které namalovaly u příležitosti oslavy Dne pohlednic a poštovních známek.
Alena Vítek Kaulová,
učitelka MŠ Libiš

ze sportu

Fotbal TJ Sokol Libiš

Podzimní část fotbalových soutěží nám
skončila. Všech pět mládežnických týmů
si v nich vedlo opravdu skvěle. Věříme,
že přes dlouhou zimní přestávku všichni
pořádně potrénujeme a v plné síle se
pustíme do jarních bojů.
Od listopadu využívají všechna mužstva
nově zrekonstruované malé hřiště s umělým povrchem, sokolovnu a tělocvičnu
v neratovickém gymnáziu. Snažíme se
tak naše mladé fotbalisty udržet v pohybu i v tomto zimním období. Každé
z mužstev je přihlášeno na několik turnajů ve sportovních halách v okolí. Ti
starší pak hrají své zimní přípravné zápasy venku na hřištích s umělým povrchem.
Mladší žáci
Podzimní část se nám povedla. Prošli
jsme soutěží s 6 výhrami a jen jednou
porážkou. V jarní části tak odehrajeme
své zápasy ve skupině o první až osmé
místo v okrese. V prosinci jsme zahájili
svou zimní přípravu na turnaji v Praze.

Podzimní akce

Zde odehrajeme celkem 7 utkání s velmi
kvalitními soupeři.
Starší přípravka
Naši kluci si v soutěži vedli také velmi
dobře a skončili na druhém místě s bilancí: 7 výher, 1 remíza a 2 prohry. Tento
tým se již pustil do kolotoče halových
turnajů v Milovicích a na Mělníku.

Mladší přípravky
„A“ tým mladších přípravek za celou

Naše tradiční noční cesta lesem získává na
stále větší popularitě. Lze tak soudit podle
množství dětí, které se letos s doprovodem
na akci vydaly. Počasí nám tradičně přálo,
díky malým srážkám nebyla žádná část
cesty bahnitá. Oproti jiným letům jsme
trasu obměnily a delší varianta měla
jenom příznivce. Některé děti byly děsivě
maskovány, to jim ale nezabránilo v plnění
rozmanitých nočních úkolů. Všechny děti
byly velmi statečné a šikovné. V závěru se
setkaly se samotným Luciferem a jeho děsivou partou. Trochu vylekané děti nabraly síly při závěrečném opékání buřtíků.
Našim hasičům děkujeme za podporu
m

podzimní část neokusil hořkost ztráty
bodu a svou soutěží prošel s 9 výhrami.
„B“ tým si vede také dobře a ve své tabulce se pohybuje někde uprostřed. Tyto
týmy se vzájemně prolínají a trénují
z části společně. Velkou péči dětem věnuje trenér pan Jaroš, který svým nadšením, kluky vede ke stále lepším a lepším
fotbalovým dovednostem. Tato kategorie se nám v poslední době také velmi
rozrostla a tak mají trenéři nyní na starost již přes třicet dětí.
Minipřípravka
Tým minipřípravek, tedy těch nejmenších začínajících fotbalistů, měl soutěžních zápasů ze všech mládežnických
týmů nejvíce. Tento tým hraje svou soutěž především pro zábavu. Výsledky nejsou pro nás vůbec důležité. Chceme,
aby se libišské děti především hýbaly
a získaly u nás základní pohybovou
a fotbalovou průpravu. Pro statistiky
uvádím, že soutěž jsme odehráli - 13
výher, 2 remízy a 3 prohry.
Na závěr sezóny připravili trenéři mládežnických mužstev pro své svěřence
a jejich rodiče tradiční rozlučku s podzimní částí letošní sezóny. Děti všech kategorií vytvořily jeden velký tým.
Společně pak hrály fotbal a absolvovaly
řadu dovednostních soutěží. Hrálo se
venku, po setmění v naší sokolovně.
Vše nejlepší do nového roku Vám přejí
mladí fotbalisté TJ Sokol Libiš.
Filip Mírek
šéftrenér mládeže TJ Sokol Libiš

Turnaj v badmintonu
První prosincovou neděli jsme se v kralupské hale zúčastnili turnaje v badmintonu, který pořádáme spolu s oddílem
z Veltrus. Všichni naši borci hráli jako
o život, bohužel na stupně vítězů ani maximální úsilí nestačilo. Přesto bylo
u všech vidět velké zlepšení v technice
i taktice hry. Nyní se hrály čtyřhry smíšených párů, na jaro chystáme čtyřhry
žen a mužů.
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zájmové spolky

Ze života Zahrádkářů Libiš

Před vánočními svátky jsme se sešli na
naší "Mikulášské". K akci nám popřála
vše nejlepší paní starostka P. Komeštíková i pan místostarosta M. Eder.
V přátelském prostředí jsme si zazpívali
a zatančili. Dokonce si zatancovala
i paní Jiřina Koliandrová (Doubková),
které jsme popřáli k jejím 90 narozeninám. Setkání se zúčastnili také další letití členové jako p. Kalina a p. Vaniš. Ne
nadarmo se říká, že práce na zahrádce
prodlužuje věk a dělá člověka šťastnějším.

Vrcholem večera byl, jako každoročně,
Mikuláš s čertem a andělem, kteří ke
každému přistoupili a se slovy: "Tak jakpak jsi byl(a) hodný(á) chlapečku (děvenko)?", ocitovali nějaký prohřešek
hříšníka k veselí ostatních. Na to vše
každý odčinil svůj díl básničkou nebo
písničkou a všichni dostali malý dárkový
balíček a zábava pokračovala. Podívejte
se na naši facebookovou stránku Zahrádkáři Libiš, kde je album z naší akce
a kde můžete s námi navázat spojení.
Děkujeme všem našim členům, kteří setkání připravili. Zejména p. Hvězdové za
luxusní věnečky. V březnu budeme mít
výroční schůzi, do té doby se k nám mů-
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žete přihlásit na tel. 606 231 531 nebo
emailu zahradkari.libis@gmail.com,
který můžete také použít k poradě.
Děkujeme těm, co nám tento rok pomá-

hali a přejeme Vám všem pohodové prožití Vánočních svátků a šťastné vykročení
do r. 2019.
ZO ČZS Libiš

