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Koncem března začne 2. etapa 
budování komunikace Nová
Komunikace Nová již nebude plná pra-
chu a výmolů. Současně řešíme Se
SŽDC i železniční přejezd do ulic Za
Rybníčkem a Za Kralupkou, na kterých
se dokončí poslední vrstva povrchu.
Chystá se příprava opravy chodníku
Mělnická včetně nového veřejného
osvětlení a výstavba autobusových za-
stávek ve směru na Mělník. Chodník
Budovatelů od ulice Mělnická je také
v nejbližším stavebním záměru. Řešíme
relaxační zóny – park Špičákovy za-
hrady a lesík za vojtěšským lesíkem.
Probíhá pasportizace komunikací a ve-

řejného osvětlení. Chystá se projednání
územního plánu se zapracovanými při-
pomínkami. Zastupitelstvem obce byl
jmenován pan Vladimír Liebezeit jako
zastupitel pro pořizování územně pláno-
vací dokumentace. Máme zpracovaný
střednědobý výhled rozpočtu s analýzou
financí do roku 2024, na jehož základě
Rada obce Libiš doporučuje vybudovat
2. stupeň ZŠ. O tomto řešení intenzivně
jednáme s různými institucemi, přile-
hlým městem i obcemi.

Mgr. Pavlína Komeštíková, 
starostka

Jedna dotace na protipovodňová 
opatření schválena
Předmětem žádosti o dotaci je výstavba
výstražného a varovného systému a vy-
tvoření digitálního povodňového plánu
obce Libiš. Dojde k vytvoření nového
veřejného rozhlasu, s jehož výstavbou se
začne v příštím roce. Zahájení provozu
se předpokládá koncem srpna 2021.
Ochranu obyvatel před povodněmi má
řešit i společný projekt s městem Nera-
tovice a Spolanou s. r. o. „PPO Nerato-
vicko“, protipovodňová zeď. Společně
předneseme na Ministerstvu zeměděl-
ství v jaké fázi se příprava nachází. Do
června 2019 plánujeme s vlastníky do-
tčených pozemků uzavřít smlouvy trva-
lých i dočasných záborů z těchto

pozemků pro vybudování zdi. Podél zdi
jsme za Obec Libiš navrhli vystavění cy-
klostezky. Všechny připomínky budou
zahrnuty do návrhu územního plánu,
který se bude veřejně projednávat. Podle
posledních závěrů z jednání se toto dílo
nestihne realizovat do r. 2024 (teprve se
dokončují projekty z třetí vlny). Mů-
žeme tedy vyčkávat až na pátou vlnu do-
tací, zda se vláda a odborníci rozhodnou
podporovat záplavové oblasti nebo se
zaměří na opatření zcela opačného rázu
– tendence proti suchu.

Mgr. Pavlína Komeštíková, 
starostka

Nové webové
stránky Libiše
V současné době probíhá příprava
a zpracování nového přehlednějšího
webu obce.

Podařilo se mi zajistit natáčení pořadu
Toulavá kamera v kostele Sv. Jakuba
a v Černínovsku. Lze shlédnout
i zpětně z archivu České televize: 

https://www.ceskatelevize.cz/
porady/1126666764-toulava-ka-
mera/219562221500007/video/676105

Připravovala jsem materiál do knihy
Mělnicko z nebe, která bude vydaná
v polovině dubna. Bude prezentovat
naši obec, naleznete zde i další pohledy
vybraných obcí. Doufám, že se stane
milým dárkem i pro naše jubilanty.
Mgr. Ondřej Faktor PhD. připravuje
k 600. výročí smrti krále Václava IV.
knihu, na jejíž vydání chceme přispět,
neboť prezentuje unikátní kostel Sv. Ja-
kuba. Budeme se těšit i na její předsta-
vení v Akademii věd letos na podzim.

Mgr. Pavlína Komeštíková

OBEC LIBIŠ SRDEČNĚ ZVE
NA HUDEBNÍ SETKÁNÍ SE

STAROPRAŽSKOU 
KAPELOU FIAKR

(Spolkem emeritních Šlapeťáků)

Sokolovna v LIBIŠI 
25. května 2019 v 18, 00 hodin

Vstupné dobrovolné

Upozornění pro občany:
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a za psy jsou vybírány
v pokladně Obecního úřadu v Libiši a nebo převodem na účet. Právě v pře-
vodech vzniká dost chyb. Poplatek za odpad činí částku 400,- Kč za osobu
a rok. V převodech bývá občas uhrazena částka 300,- Kč za osobu a rok. Evi-
dovány jsou též nedoplatky z let předchozích. Každá nově zaregistrovaná
platba je automaticky přiřazována k úhradě těchto nedoplatků. Velmi často
jsou převodem odesílány pouze úhrady za odpad a chybí úhrady za psy. Vě-
nujte této agendě pozornost, ať nejste překvapeni vzniklými dluhy.
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Zápis dětí do 1. třídy ZŠ v Libiši (pro školní rok 2019 – 2020)
se konal ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 14,00 do 17,00 hodin
Zápis se týkal dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského
roku. Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského pora-
denského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře, od-
borného lékaře nebo klinického psychologa. Rodiče přinesou s sebou: 1. Rodný list dítěte, 2. Občanský průkaz rodičů. 
3. Rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud mělo dítě odklad školní docházky v loňském roce)
Na tel. čísle 315 682 319 si můžete domluvit individuální termín. Těšíme se na Vás! Více informací na www.zslibis.cz

Jarní HUDEBNÍ SETKÁNÍ, které již
čtvrtým rokem pořádáme v sokolovně,
máme za sebou. Tentokrát jsme u nás
přivítali jihočeskou muziku Josefa
Nauše. Podvečer byl plný krásných pís-
niček a já věřím, že jsme se s těmito
sympatickými muzikanty neviděli napo-
sledy. Velice děkujeme libišským ženám,
které napekly pro návštěvníky sladkosti
ke kávě, našemu stálému sponzorovi za

bílé a červené víno i Vám všem, kteří jste
na naši dnes již tradiční hudební akci při-
šli a vytvořili v sále opravdu báječnou
atmosféru. Těšíme se na příští setkání,
kdy v Libiši 25. května přivítáme členy
bývalé hudební skupiny ŠLAPETO
s krásnými staropražskými písničkami.

Jaroslava Holinová, 
kulturní komise Obce Libiš

Malá muzika Nauše Pepíka 
hrála v Libiši

Slyšte, už hrají!
Je čtvrtek, 7. března a sál sokolovny
Libiš se zaplňuje vyznavači všech věko-
vých kategorií, aby si vychutnali hudbu
jim blízkou.
Nazdobené stoly s dobrůtkami, káva, ná-
poje, víno bílé i červené. Ochotné ruce
a úsměvy Jarušky, Drahušky, Ivanky,
Lucky Romanky, které roznášely a ob-
sluhovaly a trpělivě naslouchaly přáním.
A lidí přibývalo, musely se přidávat stoly
i židle. Musím Vám říct, že všechno šlo
jako po drátkách. Zasloužily se o to
i ruce paní Švejdové, která koho potkala,
toho požádala o pomoc a nikdo neod-
mítl, aby i ten nejposlednější host měl
pohodlí.
Paní starostka Pavlína Komeštíková
s paní Holinovou přivítaly obecenstvo
a všechny členy „Muzika Nauše Pe-
píka“. Jako by už s přicházejícím jarem
jsme si přáli nasát zážitky, ocenit dojmy,
pobavit se.
A může se začít. Pomaloučku, s citem, se
sálem nesla písnička za písničkou. Lidé
naslouchali, bavili se, pobrukovali a zpí-
vali známé melodie. Bylo úžasné pozo-
rovat to splynutí sálu s pódiem. Jako
mávnutím proutku některé dámy i pá-
nové odkládali berle, opírali je o zeď,
jako by chtěli na malou chviličku zapo-
menout na věk, na zdravotní problémy,
bolesti. Prostě najednou se vše smíchalo
a parket byl plný. Nikdo se nestyděl,
tančilo se a sál se proměnil. Ožil! Pan
kapelník Nauš rozuměl a vytahoval z ru-
kávu jednu hezčí písničku než druhou.
Přidával a prodloužil vystoupení. Na
závěr lidé do jednoho povstali, aby vy-
jádřili hlasitým potleskem poděkování
za krásný večer. Bylo to prima!

Jaroslava Zývalová

Dne 15. 4. 2019 od 18 hod.
se bude konat 4. zasedání

Zastupitelstva obce.



informace z obce

3

Lékařská péče
Nabídla jsem neratovickým lékařům příle-
žitost pro jejich budoucí praxi v libišském
zdravotním středisku. Zatím se nikdo ne-
rozmyslel. Požádala jsem tedy Krajský úřad
o vyhlášení výběrového řízení na praktic-
kého lékaře (občanům nedostačuje sou-
časná doba tří hodin v Libiši), na pediatra
i zubaře s nástupem od 1. 6. 2019. Uvidíme,
zda se touto cestou zdravotník nepřihlásí.
Máme připraven i náborový příspěvek a po-
čítáme se stavebními úpravami.

Mgr. Pavlína Komeštíková

Blahopřejeme 
spoluobčanům, kteří
oslavili významná jubilea
Únor

Židoňová Dagmar
Vítů Libuše
Havlová Květoslava
Trnková Danuše
Hybšová Olga

Březen
Vetešníková Anna
Kovařík Vladimír
Zelenková Milada
Schönmannová Jaroslava
Misák Alois
Černý Jaroslav

Duben
Kaiseršotová Věra
Rindová Eva
Průša František
Svoboda Václav
Pavelková Anna
Kopecký Ladislav
Trnka Jiří
Machová Alena
Nováková Milena

Vítáme nové občánky
Novými občánky naší obce jsou: 

* Vít Antonín
* Eisner Albert
* Holina Adam
* Krátká Alena
* Křtěn Oliver
* Nováková Anna
* Ptáček David
* Rostaš Ivan
* Voděra Rostislav

Vítáme je s přáním, aby se jim na světě mezi
námi v Libiši líbilo a ve zdraví dobře žilo.
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Příchod jara v naší škole
Napadlo Vás někdy, co znamenají názvy
jednotlivých měsíců? Většina z nás
zřejmě o tom nikdy nepřemýšlela. Název
prvního měsíce je odvozen od slova led.
Kdysi ho totiž u nás bývalo v lednu
opravdu hodně. Název druhého měsíce
vznikl od slova nořit, v lednu začal led
tát a ledové kry se začaly pomalu pono-
řovat do vody. Letos nám paní zima
přála a sněhu bylo dost, nejen na horách,
a tak jsme si týdenní prázdniny užili na
sněhu …
Dříve než děti vyrazily na jarní prázd-
niny, byl pro ně začátkem února ve škole
připraven kytarový koncert, který sklidil
velký úspěch. Žáci se dozvěděli mimo

jiné zajímavé informace o českém tram-
pingu a naučili se nejznámější tramp-
skou píseň. Schválně – víte, která to je?
Ano, ano, nejde o žádnou jinou než
o píseň – Na břehu Niagáry, stojí tulák
starý….
I v měsíci únoru jsme neopomněli spor-
tovní akci, tentokrát šlo o účast v boji
s ostatními školami v přehazované. Naši
žáci obsadili 4. místo. A stejně jako
v jiném měsíci jsme nevynechali náv-
štěvu knihovny. Naši druháci si tentokrát
povídali na téma Zvířata, kde se dozvě-
děli různé zajímavosti. Žáci páté třídy se
s paní učitelkou pustili do projektu „Gló-
bus“, ve kterém poznávali planetu Zemi – její tvar, povrch, učili se kontinenty

a oceány. Pak si glóby v rámci pracov-
ních činností a výtvarné výchovy vyro-
bili a povrch Země namalovali. Pomocí
myšlenkových map a čtení s porozumě-
ním tento projekt hravě zvládli.
Březen - neboli také březový měsíc, kdy
raší břízy, také v tomto období zabřezává
zvěř. Měsíc březen jsme přivítali ve
škole Masopustem. V maskách jsme pro-
šli část obce a navštívili obecní úřad.
Poté jsme v sokolovně uspořádali pro
děti masopustní řádění, kdy jsme vázali
jitrnice, pekli koláče, tančili a samo-
zřejmě jsme nezapomněli ani na pohř-
bení basy.
Na Mezinárodní den žen se naši prvňáci
opět vypravili do knihovny v Neratovi-
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cích a čtvrťáci si pro změnu užili v libiš-
ské knihovně povídání s panem Kalinou,
rodákem z Libiše. Děkujeme za zpro-
středkování a umožnění této besedy paní
Martě Doležalové a naší paní starostce.

Beseda byla vskutku zajímavá a musíme
říci, že pan Kalina je skvělý a vtipný vy-
pravěč. Ještě jednou děkujeme. Povídali
jsme si mj. o tom, jak se žilo před lety
v naší obci. V březnu nás čeká ještě tur-
naj ve vybíjené.
Na první jarní den Vás zveme na Den
otevřených dveří k nám do školy, která
bude pro všechny návštěvníky otevřená
od 10 do 16, 30 hodin. V 16 hodin chys-
táme „Kavárnu pro rodiče“, budeme si
povídat o výuce matematiky Hejného
metodou. S měsícem knihy se rozlou-
číme Charitativním plesem, který pořádá
ZŠ a MŠ Libiš. Ples se uskuteční 30.
března a výtěžek ze vstupného a tomboly

bude věnován na léčebně rehabilitační
péči a rehabilitační pomůcky žáka naší
základní školy. V případě zájmu můžete
zakoupit i tzv. „slepé“ (sponzorské)
lístky. Cena lístku je 200 Kč. Kdo na
ples jít nemůže nebo nechce a přeci jen
by chtěl finančně přispět, „slepý“ lístek
je dobrá volba. Za jakoukoli pomoc či
příspěvek děkujeme.
Připomínáme rodičům našich žáků, že 2.
5. a 3. 5. je ředitelské volno, které je vy-
hlášeno z důvodu školení všech pedago-
gických pracovníků (Čtením a psaním ke
kritickému myšlení).

Za kolektiv zaměstnanců 
Bc. Monika Bíbová

Do you speak English?
Víte, proč je důležité věnovat pozornost výuce jazyků Vašich dětí? Stále častěji se
setkáváme s cizinci v našem blízkém okolí, v obchodech, na ulici, v zaměstnání a ve
školách. Logicky tedy vzrůstá potřeba ovládat cizí jazyk. Jedničkou ve světových ja-
zycích je bezesporu angličtina.
Naše škola v letošním roce navázala spolupráci s jazykovou školou Mladá Boleslav
– edu 4U, jejímž prostřednictvím se nám otevřely další možnosti vzdělávání dětí.
Uvedená společnost je oficiálním přípravným centrem jazykových zkoušek Cam-
bridge English a prostřednictvím intenzivnější výuky jsme se společně se skupinou
páťáků připravovali na první zkoušky. A byli jsme úspěšní! Zkoušky zvládli a do-
konce téměř všichni na plný počet bodů! Takový úspěch je pro naše děti nejen další
výzvou. Blíží se přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a každý bod se počítá, tak
proč si nezapočítat vše, co umím?! To však není jediný důvod, proč se dál jazyku vě-
novat a naše děti to vědí. Otevírají se jim dveře k novým přátelům, získávají větší
rozhled a do budoucna třeba i další kariérní možnosti.
Znalost cizích jazyků je dnes součástí životního stylu, a proto i my učíme děti vní-
mat cizí jazyk jako něco samozřejmého a zpříjemnit jim jejich start do života. Tak
nám i našim dětem držte palce.

Paní učitelka Lenka Bláhová

6. dubna 2019

od 14.00 hod.

PRO DĚTI
různá taneční 
vystoupení, 
soutěže, vyhlášení 
nejlepších masek
Vstupné: dobrovolné
Hraje: DJ Michal

od 20.00 hod.

PRO DOSPĚLÉ
několik tanečních 

vystoupení, vyhlášení
nejlepších masek

Vstupné: 100 Kč
Hraje: Šakalí dech

TJ Sokol Libiš a obec Libiš pořádají

VELIKONOČNÍ 
VÝSTAVA 

ZŠ A MŠ LIBIŠ 
16. 4. 2019

I letos budeme péci beránky 
pro domovy seniorů. 
Přidejte se k nám!

Zároveň bude probíhat 4. ročník 
soutěže o nejhezčího velikonočního

beránka.

Informace: ZŠ, MŠ
tel: 602 467 221
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Mnozí ani nevědí, že v Libiši máme
tak skvělé reprezentantky. V disciplíně
akvabel září Klára Korbelová a ve
sportovní disciplíně skoku na trampo-
línách její sestra Šárka Korbelová.

S akvabelami začala dnes již čtrnáctiletá
Klára v roce 2013. Nejdříve dělala gym-
nastiku a zkoušela i skákání na trampo-
línách. To se Klárce, ale nelíbilo a na
radu Marka (manžela maminky) zkusila
dráhu akvabely.
Se svou plaveckou dráhou začala ve
sportovním klubu Neptun Praha. Pod
hlavičkou tohoto klubu spolu s kama-
rádkami v týmu se účastní na soutěžích
jak v rámci České republiky, tak i v za-
hraničí. Klára má doma spoustu diplomů
a medailí v roce 2018 získala spolu s ko-
legyněmi Annou a Sárou 1. místo na
Summer cupu v soutěži synchronizova-
ného plavání.
Skoky na trampolíně jsou oborem lidské
činnosti, který je řazen do sportů tech-

nicko-estetických. Představují nejnovější
gymnastický sport, který byl jako třetí
gymnastické odvětví zařazen do pro-
gramu na olympijských hrách.  Skoky
na trampolíně se stále více dostávají do
povědomí široké veřejnosti, nejen jako
sportovní odvětví s pevnými řády a pra-
vidly soutěží, ale od roku 2000 i jako
nový olympijský sport.
Šárka Korbelová začala v šesti letech
s gymnastikou, které se věnovala do de-
víti let. V tomto období zkusila skoky na
trampolíně a již ji to zůstalalo. Je velmi
zdatnou a houževnatou sportovkyní, což
potvrzují obrovské úspěchy v České re-
publice i v zahraniční. Sedmnáctiletá ví-
cemistryně pro rok 2018 Šárka se může
pochlubit 2. místem v jednotlivcích žen,
který se konal v červnu v Odolené Vodě.
Českou republiku reprezentovala Šárka
v individuální kategorii 15 - 16 let ve
skocích na trampolíně na Světových
hrách mládeže v ruském Petrohradě,
které se konaly 11. 11. - 18. 11. 2018.

Kláře i Šárce přejeme mnoho úspěchů
a děkujeme za nádhernou reprezentaci
České republiky, ale i obce Libiš, která
je na ně právem hrdá. 

Marta Doležalová

Libišské hvězdy reprezentují Českou republiku

Libišský tenis před letní sezónou
Do sezóny 2019 vstupuje náš oddíl
s novým předsedou, stal se jím Bohumil
Poddaný. V současné době probíhá pře-
stavba plotu kolem tenisového areálu,
což určitě přispějě k jeho vylepšení.
V dlouhodobých soutěžích Středoče-
ského tenisového svazu budou startovat
tato družstva:
1) Družstvo dospělých – postoupilo do
druhé třídy kraje, což se nám podařilo
znovu po 20-ti letech. Je to velký úspěch

pro náš oddíl a věříme, že v dobrých vý-
konech budou pokračovat.
2) Družstvo dorostu – je velmi mladé,
převážně tvořené staršími žáky a je per-
spektivní.
3) Družstvo ml. Žáků – hraje v této
soutěži druhým rokem, teprve nabírá
zkušenosti.
Dále uspořádáme dva turnaje veteránů,
které jsou součástí 41. ročníku Středoče-
ského poháru.

1) 18. -19. 5. 2019 bude turnaj pro ml.
veterány od 35 do 59 let
2) 1. -2. 6. 2019 bude turnaj pro st. vete-
rány od 60-ti let a starší
Do nadcházející sezóny přejeme všem
našim členům hodně zdraví, sportovních
úspěchů a radosti z krásného sportu, kte-
rým tenis bezesporu je.

TO Sokol Libiš



ze sportu - zájmové spolky

V prosinci se uskutečnil již několikátý
ročník turnaje mužu i žen ve stolním te-
nise. Letošní klání navštívil i bronzový
medailista z Paralympijských her v Riu
Jiří Suchánek a sehrál exhibiční vystou-
pení s libišským borcem.
Výsledky - muži 1. Jan Týnek 2. Ivan
Mifka 3. Vláďa Budák 4. Marek Pod-
lipný, ženy – 1. Martina Homolová 2.
Pavla Ryšlavá 3. Martina Mrózová 4.
Eva Chytrá

Turnaj ve stolním tenise
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125. let od narození HUGO KRAUSE
Hugo Kraus se
narodil 28. 2.
1894 v obci
Martínkov u Mo-
ravských Budě-
jovic v rodině
kočího u šlech-
tického rodu Lö-
w e n s t e i n ů .

Zemřel dne 08. 01. 1961 v Praze. Ještě
před první světovou válkou působil
u kočovných divadelních společnostech
Hodr, Jeřábek a Blažek. Od roku 1914
trvale působil v Praze ve Vinohradském
divadle a v Aréně Smíchov. Jeho obo-
rem se stal především operetní žánr,
v němž se prosadil jako herec, zpěvák
i režisér. V hlavním městě vystřídal ně-
kolik scén, od roku 1920 působil v di-
vadlech Uranie v Holešovicích, ve
Vinohradské zpěvohře a v Tylově di-
vadle v Nuslích. Ve svých 33 letech hrál
v Městském divadle v Kladně a rok
1928–1928 působí hlavně v Nuslích
v Tylově divadle. Rozhodující pro něj
byl věk zralý, a to třicátý pátý rok života.
Začal působit ve Velké operetě Praha do-
konce od roku 1940 do roku 1944 byl ve

funkci ředitele. Válečné období nebylo
ani pro divadla dobrým obdobím.
I přesto se Hugo nevzdával a snažil se
dál propagovat umění a prkna co zna-
menají svět neopustil. V roce 1947 se
stává na jeden rok ředitelem Komické
zpěvohry v Karlíně. Hugo Kraus zde
omezil všechny finanční náklady, snížil
umělecký soubor a proti plánu zaváděl
opět klasické operety. Proto byl krátce
po únoru 1948 z funkce odvolán. Po
těchto velmi těžkých zkušenostech na
další uměleckou divadelní dráhu rezig-
noval. Až do odchodu na odpočinek zů-
stal jako hlavní vedoucí
Půjčovny krojů a masek
služby Lidové tvořivosti
v Praze I. (1949 – 1956).
Hugo Kraus si jako operetní
herec a zpěvák zakládal na
svém atraktivním zevnějšku,
hlasovém fondu a hereckém
projevu. Často předváděl
muže scestovalé, světáky, ko-
mické floutky, milovníky, hr-
diny a komedianty. Největší
úspěchy zažil v operetách
moderních a soudobých.

V Libiši si koupil dům u státní silnice,
kde žil se svou družkou později manžel-
kou Františkou až do smrti. S Libišáky si
rozuměl a mnohé kostýmy na Šibřinky,
Májové veselice, karnevaly i jiné kul-
turní události rád zapůjčil. Měl bílého
vlčáka, a tak si jej pamětníci vybavují
jako elegantního pána v klobouku
v dlouhém kabátu s velkým bílým psem.
V únoru 2016 byl nalezen na katolickém
hřbitově jeho poničený hrob a do správy
si jej vzal spolek Libiš z. s. Nezapomí-
nejme na tyto osobnosti.

S úctou Marta Doležalová

Karneval
Nabitý program plesové sezony bude
letos uzavírat 6. dubna tradiční karneval.
Jsme zvědaví, jaké masky nás letos pře-
kvapí. Letošní novinkou je večerní vy-
stoupení živé kapely Šakalí dech, který
doufám dostane všechny masky do varu.
Odpoledne ani večer nebudou chybět ta-
neční vystoupení, ať už žáků školy
a nebo našich žen. Předprodej na večerní
rej masek dospělých bude v klubové re-
stauraci. Pro inspiraci přikládáme pár
fotek z loňska.

Turnaj v badmintonu
Na konci ledna proběhl první turnaj na-
šeho badmintonového oddílu. Hrály se
čtyřhry nejstarších kluků s jejich tatínky,
síly se tak v párech různě promíchaly. Po
velmi vyrovnaných bojích nakonec zvítě-
zili Tomáš a Tomáš Šteflovi, druzí byli
Marek a Ondra Homolovi a na třetím
místě Michal a Honza Škrnovi.

Žijeme kulturou
Kromě tvořivých setkání, bujarého plesání a hojnou návštěvností přijímaného po-
sezení za hudby kapely Pepíka Nauše vyrážíme za divadlem. Obec Chlumín nám na-
bídla muzikál Galileo, námi vypravovaný zájezd do divadla ABC na komedii Proč
muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách byl rozebrán sotva byl objednán.
S velkou ctí jsem oslovila i sousední divadelní spolek Havlíček, aby nám zahráli. Sr-
dečně zveme do sokolovny dne 15. 5. 2019 od 19 hod na francouzskou komedii
„Odjezd nejistý“. Vstupné na místě 70 Kč. Chystáme na léto mobilní letní kino a na
5. 9. jsme pozvali divadlo z Mostu. Mgr. Pavlína Komeštíková, starostka
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zájmové spolky

Do konce druhé světové války zbýval
pouhý jeden měsíc a šestnáct dnů.
V tento den Neratovice a Libiš nedopa-
třením tragicky vstoupily do dějin druhé
světové války. Dne 22. března 1945 se
krátce po poledni objevily nad Neratovi-
cemi americké bombardéry. Přestože
byla původním terčem kralupská rafiné-
rie minerálních olejů, část letadel 15. le-
tecké armády zasáhla bombami
i Neratovice a Libiš.
Celkem 165 bombardérů mířilo na rafi-
nerii v Kralupech nad Vltavou. V dů-
sledku záměny cílů a navigační chyby
však bombardovalo 28 z nich Neratovice
a Libiš. Americké letouny svrhly na lesík
u Spolany a obydlenou část Neratovic
a Libiše 254 bomb. Celkem bylo při ná-
letu usmrceno 53 osob, z toho 39 mužů
a 14 žen. Mezi oběťmi bylo nejméně 6
dětí. Zničeno bylo 14 domů, 12 jich bylo
poškozeno těžce a 144 lehce. Škoda pře-
sáhla 3 miliony Kč (v cenách roku
1939). 
Přibližně patnáct obětí bylo v lesíku
a jeho okolí u dnešní vrátnice číslo tři
Spolany, kam se při poplachu schovaly
desítky pracovníků z tehdy budované to-

várny Spolku pro chemickou a hutní vý-
robu, vzdálené půl kilometru. Tragický
byl také přímý zásah krytu v železničním
náspu u viaduktu, kde zahynulo devět
osob, z toho tři děti. Řada obětí byla za-
sažena v okolí nádraží, na které v tu
dobu přijely čtyři polední vlaky. 
Na osudný den měla americká bojová
jednotka naplánováno hned několik akcí,
do kterých zapojila přibližně 680 bom-
bardérů. Cílem byly rafinerie a nádraží
ve Vídni, rafinerie Ruhland severně od
Drážďan a rafinerie v Kralupech nad Vl-
tavou. Za alternativní byly určeny praž-
ská Libeň nebo
plzeňská Škodovka.
Neratovice ani
Libiš mezi nimi ne-
byly. K jejich bom-
bardování došlo
omylem, ke kte-
rému vzhledem
k tehdejší technické
vybavenosti letadel
občas docházelo.
Dnes nálet připomí-
nají pomníčky u 3.
vrátnice Spolany

a v Kostomlatského sadech, informační
tabule na nádraží a několik kráterů v le-
síku u Spolany.
Letos v den výročí náletu se u pomníčku
u Spolany uskutečnilo pietní setkání za
účasti zástupců Neratovic, Libiše a Spo-
lany. Zároveň sem byla instalována in-
formační tabulka.

Zdroj: Martin Čejka, březen 2019. Další in-
formace kniha “Neratovice 1945 – fakta
a vzpomínky“ (nakladatelství Baron, 2015)
a www.neratovice1945.webnode.cz.

Uctění památky obětem mylného náletu ze 22. března roku 1945

Jarním tvořením tentokrát neožila obecní zasedací místnost, ale jí-
delna základní školy. Důvodem byly obavy, že by pak zastupitelé na
naši práci se senem prostřednictvím čalouněných židlí vzpomínali
ještě příští měsíc. O práci se senem byl tak velký zájem, že jsme při-
dávaly ještě další dva termíny, abychom nemusely zájemkyním
smutně říkat, že se k nám již nevejdou. Velice děkujeme vedení naší
obce za finanční podporu i za umožnění organizovat pro vás milá
setkání, kde se pokaždé potkáme s nějakou novou tvořící technikou.
Jak pracovat se senem nás nyní učila paní Jana Císařová a její per-
fektně připravený kurz byl pro nás všechny zajímavým zážitkem.
Přejeme vám všem veselé Velikonoce a těšíme se, že pro vás vy-
myslíme další tvořivé odpoledne.

Jaroslava Holinová a Drahomíra Zizlerová

JARNÍ TVOŘENÍ


