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Smyslem soutěže byla motivace občanů
ke zkrášlení našeho veřejného prostoru
podle vlastních představ. Je jasné, že
většina lidí obývající domy a byty, vy-
lepšuje i své zahrady podle svého vkusu,
pravidelně si zdobí truhlíky a má z té
krásy radost. Hodnocení bylo velmi
těžké, zejména u truhlíků, protože máme
stovku pěstitelů tradičních muškátů, pe-
túnií, begónií. Všechny překrásné. Je
nám líto, že nemůžeme ani všechny pěs-
titele vybrat, jsou pouze tři ceny. Oce-
nili jsme především originalitu a nápad.
Absolutní vítězkou soutěže je Lenka
Zuskinová, která hodnotitele zaujala
nejen krásnými plnými truhlíky, ale
i předzahrádkou v nové ulici. Navíc se
postarala o další záhony svých sousedů

a nejbližšího okolí. S rodinou a přáteli
chodí dobrovolně uklízet les kolem Spo-
lany a odklízí černé skládky. Věříme, že
ji poukázka do Růžové zahrady v hod-
notě dvou plateb za odpad za celý rok
potěší.
Velké poděkování patří všem pěstitelům,
kteří jsou i tak odměňováni radostí z je-

jich výpěstků a nenechají si ji kazit ne-
nechavci, kteří nepochopili, že se rost-
liny rozmnožují jinak než krádeží
u souseda. Další obdiv patří zahradni-
cím, které využijí i té nejmenší části
půdy k půvabnému osázení nebo se sta-
rají o předzahrádky mnoho let a jen
v době uzavírky soutěže byl záhon
zrovna po odkvětu. O společný prostor
se pěkně starají na sídlišti Budovatelů
č. p. 496, 500 nebo v oknech č. p. 502.
Je radostí kolemjdoucích potěšit se upra-
veným prostorem zdobeným upravenou
a udržovanou zelení.
V obci se muselo pokácet mnoho
stromů, které v minulosti uschly. Na
podzim a na jaře budeme zeleň postupně
obnovovat. Zároveň žádáme vlastníky
zeleně, která zasahuje do chodníků a ko-
munikací, aby si ji nezapomněli vhodně
upravovat.

1. místo Jaroslava Horáková
získává poukázku do Růžové zahrady
ve výši celoroční platby za odpad

2. místo Šárka Majerechová
získává poukázku do Růžové zahrady 
ve výši půlroční platby za odpad

3. místo Petra Vetešníková
získává poukázku do Růžové zahrady 
ve výši čtvrtiny platby za odpad

Soutěž o nejkrásnější balkónový truhlík v Libiši viditelný z ulice

1. místo Linda Štětková Horňáková
získává poukázku do Růžové zahrady 
ve výši celoroční platby za odpad

2. místo Miroslav Svoboda
získává poukázku do Růžové zahrady 
ve výši půlroční platby za odpad

3. místo Jitka Culková
získává poukázku do Růžové zahrady 
ve výši čtvrtiny platby za odpad

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku v Libiši

Výsledky soutěže
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Během prvních čtrnácti dnů v září se ro-
zeběhnou hned čtyři větší stavby.
Rekonstrukce chodníku Mělnická
„Střed“ od ulice Školní k Spojovací
a současná výměna veřejného osvětlení
v nejlepší kvalitě potrvá až do listopadu.
Počítejte tedy s částečným omezením
průjezdu obcí. Po zimě bude pokračovat
část „Sever“ od ulice Školní až k ulici
Břízová, stožáry veřejného osvětlení se
vymění až k výjezdu z obce. Chtěli by-
chom eliminovat telekomunikační roz-

vody. Výměnu veřejného osvětlení „Jih“
komunikace Mělnická v Nové Libiši
máme naplánovanou od dubna do června
2020. Nutné rekonstrukce se dočká
i chodník Budovatelů v části od samo-
obsluhy k Domu s pečovatelskou služ-
bou. Od 9. září dojde na rekonstrukci
komunikace U Studně, která by měla být
v listopadu dokončena.

Mgr. Pavlína Komeštíková, starostka

Září přinese další budování Blahopřejeme 
spoluobčanům, kteří
oslavili významná jubilea
Červenec

Nováková Kaminská Jana
Vogeltanzová Jiřina
Bíža Josef
Šnirc Petr
Horčic Jan
Králová Miloslava
Čížek Miloslav
Krupičková Božena
Lomozová Miloslava
Bossanyi Vlastimil
Brzák Vladimír
Legner Antonín

Srpen
Nejezchlebová Jiřina
Nykodýmová Marie
Šesták Jan
Šťastná Růžena
Mašková Edita
Horčicová Marcela

Vítáme nové občánky
Novými občánky naší obce jsou: 

* Ehrenberger Damian
* Novák Václav
* Pazderová Anna
* Placzková Emma
* Svoboda Vojtěch
* Václavíková Adriana
* Vavřínová Stella
* Zeidler Eliáš

Vítáme je s přáním, aby se jim na světě mezi
námi v Libiši líbilo a ve zdraví dobře žilo.

Upozornění pro občany:
Občané, kteří dosud neuhradili místní poplatek za odvoz a likvidaci Komu-
nálního odpadu mají možnost tak učinit do 30. září 2019, kdy končí splátkové
období. Poplatky se hradí v pokladně OÚ v Libiši v úřední dny pondělí a středu
od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:45 hod., nebo převodem na účet. Pro in-
formace volejte na tel. číslo 315682748.

Nové zjednodušení služby odvozu nad-
měrného odpadu přímo do FCC Nerato-
vice oproti předložení OP s trvalým
pobytem v Libiši, včetně složení eternitu
zdarma, snad povede k ukázněnému
chování u sběrných míst. Všímejte si
těchto míst a nedovolených skládek, ne-

váhejte nás informovat. Pro občany
Nové Libiše je umístěn V Rybníčkách
další kontejner na oděvy. Obyvatelka
měla strach, že jim ubyl jeden na plasty.
Neubyl. Za pár dní si v něm někdo udě-
lal ohýnek! Takto obložené nepořádkem
jsou kontejnery každou chvíli! Pojďme
si to uhlídat.
K odpadu se řadí i splašky, které patří do
splaškové kanalizace, nikoliv do deš-
ťové. S ohledem na platnost nového vod-
ního zákona bude provedeno čištění 1.
etapy dešťové kanalizace s kamerovými
zkouškami v ulicích Dlouhá, Husova,
část Mělnické a Na Potoce v nejbližším
možném termínu.
Mgr. Pavlína Komeštíková, starostka

Upozornění k odpadům

Probíhá revize KN, který kontroluje
soulad v obsahu KN se skutečným sta-
vem. U změn vyžadující doložení listiny
jsou občané povinni je pracovníkům ka-
tastru předložit nebo si musí požádat
o dodatečné řízení na stavebním úřadě.

Revize katastru
nemovitostí

Informace z Libišské knihovny
Knihovna Libiš oznamujeme, že po celé září letošního roku bude možné zaregi-
strovat nové dětské čtenáře zdarma. Dále oznamujeme, že knihovna rozšířila svůj
knižní fond o nové tituly včetně dětské literatury. Knižní fond rovněž obsahuje do-
poručenou literaturu pro žáky základních a středních škol.

Přednášky na přání občanů
V Libišské knihovně bychom rádi zajistili pro Vás, naše občany, konání různých te-
matických přednášek. V prvopočátku samozřejmě budeme muset experimentovat
a vybrat sami nějaká zajímavá témata, která by Vás zaujala a přijdete si je rádi po-
slechnout. Již nyní však očekáváme Vaše přání, náměty a nápady.
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Společnost FCC - komplexní nakládání s odpady
Dovolte nám přiblížit, jaké jsou možnosti nakládání s odpady v souladu s moderními principy odpadového hospodářství. Abychom vám
správné třídění odpadů zjednodušili, připomínáme, které odpady můžete vhazovat do konkrétních barevných nádob:

VÝZVA 
pro jednotlivce
i stavební firmy
Vyhlašujeme výzvu na likvidaci železo-
betonových trubek, dříve používaných
na kanalizaci, které jsou složeny na za-
hradě obecního úřadu. Lze odebrat i část
trubek. Nabídky s nejnižší cenou podá-
vejte do podatelny do 30. září 2019.

PAPÍR
Do modrých nádob patří: reklamní letáky,
noviny a časopisy, knihy, katalogy, lepenky
a kartónové krabice, neznečištěné papírové
sáčky a obaly, nápojové kartony
Nevhazujte: mokrý, voskovaný a uhlový
papír, papír potažený fólií, mastný nebo
jinak znečištěný papír, použité pleny a hy-
gienické potřeby
Velké krabice prosím rozložte.

SMĚSNÉ SKLO
Do zelených nádob patří: barevné sklo,
skleněné střepy, tabulové sklo, prázdné
sklenice od zavařenin
Nevhazujte: keramiku a porcelán, zrcadla,
sklo s drátěnou výztuží, autosklo, žárovky
a zářivky, plexisklo

Od skleněných odpadů oddělte zátky, víčka,
šroubovací uzávěry a zbytky obsahu.

KOMPOZITNÍ OBALY
Do černých nádob s oranžovým víkem
patří: krabice (nápojové kartony) od džusů,
krabice (nápojové kartony) od vína, krabice
(nápojové kartony) od mléka a mléčných
výrobků
Nevhazujte: měkké sáčky od kávy, měkké
sáčky od potravin v prášku, obaly od bram-
borových lupínků, krabice (nápojové kar-
tony) se zbytky nápojů či potravin

PLASTY
Do žlutých nádob patří: plastové nádoby
a obaly, PET láhve, plastové sáčky, složky
a fólie, kelímky od jogurtů, krémů a tuků
Nevhazujte: znečištěné plastové obaly od
olejů a chemikálií, novodurové trubky,
PVC, obaly od nebezpečných látek (moto-
rové oleje, chemikálie, barvy apod.), sta-
vební polystyrén Obaly od potravin zbavte
zbytků obsahu. Z kelímku odstraňte víčko.
PET láhve sešlápněte a zavíčkujte.

KOVY
Do šedých nádob patří: plechovky od kon-
zerv, plechovky od nápojů, kovové nádobky
od kosmetiky,  aluminiová fólie na potra-
viny – nutno zmuchlat do větší koule, která
při tavení neshoří, hliníková víčka od jo-
gurtů (zmuchlejte do koule); pozor, některá
víčka od jogurtů jsou kombinací plastu
a papíru, takže nejdou recyklovat a patří
proto do směsného odpadu, alobal a ostatní
kovové předměty (menšího objemu) z do-
mácností, hliníkové kalíšky od čajových
svíček - zbytek vosku nevadí, vyhoří při ta-
vení hliníku
Nevhazujte: kovové nádobky od sprejů
(jsou pod tlakem) – patří do sběrného dvora,
obaly od bramborových lupínků, plechovky
od barev, ředidel, laků a ostatních chemiká-
lií – patří do sběrného dvora, elektrozařízení
– patří do sběrného dvora

Veškeré shora uvedené komodity jsou odváženy na třídicí linky k dalšímu dotřídění a dále ke konečnému zpracování. V případě, že je
v nádobách nevhodný odpad, tzn. že obsahují jiný druh odpadu, než na který jsou určeny, dochází tím ke znehodnocení celého obsahu
odpadové nádoby. V případě znehodnocení obsahu separačních nádob jsou takové nádoby vyvezeny se směsným komunálním odpadem.

ZMĚNA:
Od 1. 8. 2019 

nadměrný odpad přímo
v FCC Neratovice, s.r.o.,

Ke Spolaně 655,
Tel.: +420 315 682 544,
na základě předložení OP

pro trvale hlášené v Libiši.
Zaplacený poplatek 

za odpady samozřejmostí.

Od úprav podkroví stávající budovy ZŠ
jsme se odklonili ze dvou důvodů – re-
alizace nenabídne plnohodnotné učebny,
které nám chybí. Zvýšené náklady na za-
teplení nezaručí takové odizolování, aby
byl v učebnách po celý školní rok tepelný
komfort. Během letošních prázdnin jsme
provedli jednodušší úpravy v přízemí –
upravením prostoru učebny družiny
vznikla nová prostorná učebna pro další
první třídu, která po vyučování o svou
funkci nepřijde, ale navíc se provzdušní.
Věřím, že se bude líbit i modernější vy-
bavení umýváren. Nechali jsme ještě vy-
budovat vstupní bránu do přední školní
zahrady z bezpečnostních důvodů, neboť
drzým zlodějům dětských kol nebylo nic
svaté. Zastupitelstvo obce nechalo zpra-
covat demografickou studii, kde je vidět
nárůst obyvatel za posledních 15 let o 20
%, očekáváme další nárůst do roku 2033
o 10 %. Na základě nedostatku kapacit

pro II. Stupeň ZŠ v Neratovicích se zvýší
počet žáků na každý ročník. Dlouhodobě
se bude pohybovat mezi 20 až 25 žáky na
I. stupni ZŠ, počet šesťáků by se do roku
2027 pohyboval mezi 15 až 20 žáky, od
roku 2028 mezi 20 až 25. Jsme si vědomi
kritického stavu: v příštím školním roce
2020-2021 nebudou naši šesťáci přijati
do neratovických škol, jedná se o 25-28
žáků, jejichž rodiče si již nyní dělají sta-
rosti, kam své děti umístí. Diskutujeme
i provizorní možnosti. V září budou vy-
pracovány dvě hmotové studie přístavby
II. Stupně ZŠ. Zvolená studie bude zpra-
cována do projektové dokumentace, další
přípravu realizace snad nebude nikdo
úmyslně zdržovat. Přesto tento projekt
může být nejdříve zrealizován IX.2021,
popř. IX.2022.

Mgr. Pavlína Komeštíková
Starostka obce Libiš

Přístavba základní školy v Libiši
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Prázdniny 
v základní škole
V libišské základní škole neutichl ruch
ani o prázdninách. Do školy nastoupili
řemeslníci firmy Červenka a provádějí
úpravy v prostorách školní družiny. Dvě
menší místnosti se spojí do jedné velké
a vznikne nová učebna pro naše nové
žáky, prvňáky, kteří budou v novém
školním roce rozděleni do dvou paralel-
ních tříd - 1. A a 1. B. Obě třídy budou
vybaveny novými lavicemi, interaktiv-
ními tabulemi s pojezdem a keramic-
kými křídly a paní učitelky si jistě třídy
vyzdobí tak, aby se prvňáčkům u nás ve
škole líbilo. Všichni žáci se mohou těšit
na nová umyvadla na toaletách a na nově
vzniklé čtenářské koutky s barevnými
policemi plných krásných knížek.
V příštím školním roce budeme opět za-
pojeni do Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II.),
a tak připravujeme spoustu nových zá-
jmových kroužků, do kterých se může
zapojit každý žák. Prázdniny se chýlí ke
konci a tak se již pomalu připravujeme
na nový školní rok, který slavnostně za-
hájíme 2. září 2019 v 8 hodin před zá-
kladní školou. Hezký zbytek prázdnin.

Mgr. Martina Černá, 
ředitelka školy

Od 4. září zahajujeme pravidelná setkávání rodičů s malými dětmi (do 3 let) v obecní
knihovně každou středu od 15:00 do cca 15:45 hodin. Setkání mají sloužit především
k navázání nových kontaktů a prolomení sociální izolace na mateřské/rodičovské
dovolené. Při setkávání si musí každý své ratolesti hlídat a zvláště dávat pozor, aby
se neponičily knihy. Před odchodem pak máme povinnost po sobě kolektivně ukli-
dit. Věříme, že se pravidelná setkání ujmou a vytvoříme půdu pro navázání přátel-
ských kontaktů.

Pravidelná setkávání rodičů 
s malými dětmi

OBEC LIBIŠ SRDEČNĚ ZVE

NA HUDEBNÍ
SETKÁNÍ

S DUEM ARAMIS

Kde: SOKOLOVNA LIBIŠ
Zdy: čtvrtek 3. 10. 2019 v 17.00

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

OBEC LIBIŠ ZVE NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

BARON PRÁŠIL
HRAJE SOUBOR MĚSTSKÉHO DIVADLA V MOSTĚ
5. 9. 2019 od 19, 00 hodin v sokolovně TJ Sokol Libiš
Vstupné 180 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně OÚ nebo na tel. čísle 602 467 221

Letos v září to bude už pět let, co
v místní sokolovně probíhá každou
středu cvičení rodičů a dětí. A musím
říci, že toto cvičení je u dětí a rodičů
stále oblíbené. Cvičíme všichni spo-

lečně, děti s rodiči, rodiče s dětmi. Nejde
ale jen o klasické cvičení, ale také hra-
jeme hry, soutěžíme, cvičíme na balanč-
ních míčích, cvičíme na nářadí, ale
především trávíme čas s dětmi, vedeme
je k pohybu a radosti z něj. Velké podě-
kování patří TJ Sokolu Libiš za bez-
platné užívání sokolovny. Poplatek,
který vybíráme za cvičení je naprosto
dobrovolný a výtěžek tak může na závěr
roku putovat někomu potřebnému. Dalo
by se říci, že čím víc cvičíme, tím víc po-
máháme. Částka, kterou jsme vybrali za
uplynulý školní rok, činí 7.144Kč. Letos
jsme se rozhodli věnovat tuto částku Ku-
bovi a jeho bratrovi Honzíkovi. Kubík
trpí vývojovou dysfázií, která mu stěžuje
život v oblasti řeči. Naneštěstí ještě ke
všemu vloni klukům náhle zemřel tatí-
nek. Kasičku s penězi předaly klukům
jejich kamarádky Verunka a Eliška. Obě
chodily se svými rodiči do sokolovny
cvičit. Maminka Kubíka a Honzíka byla
mile překvapená, všem srdečně děkuje
a vzkazuje, že finanční prostředky ze
cvičení použije do poslední koruny ve
prospěch svých synů.

Když pohyb pomáhá
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Začíná další školní rok a na děti čeká
opět spousta her, činností, zkoumání
a také povinností. Čekají na ně naši krá-
líčci, morče a křeček, o které se děti

jinak během roku starají.
Naše zvířátka ale také měla
své prázdniny. Pobývala
v domácnostech paní učite-
lek. Letos by k těmto zvířát-
kům mělo přibýt jedno úplně
nové, které jsme ještě v naší
školce neměli. A že už jsme
jich tu pěknou řádku odcho-
vali. Přibližně dvanáct za-
krslých králíků, několik
morčat, několik generací
křečků, desítky možná
stovky oblovek, strašilky.

Nechte se překvapit, co za zajímavé zví-
řátko obohatí naši školku, určitě o něm
ještě napíšeme.
Začátek školního roku, to jsou nově pří-

chozí děti. Ty se budou nejprve sezna-
movat se školním prostředím a děti které
již do školky chodily, se opět potkají se
svými kamarády. Též pomohou novým
dětem se zapojením do našich aktivit.
Jednou z těch, kterou mají děti rády, je
pečení. To děti neuvěřitelně baví. Pečou
úplně samy, podle receptu, učí se spolu-
pracovat, chápat souvislosti, učí se trpě-
livosti, manuální zručnosti a radosti
z výsledku. Pečeme během celého škol-
ního roku. Při svátcích je to cukroví, ve-
likonoční beránek, jidáše, ale pečeme
i muffiny nebo hrníčkovou tvarohovou
placku. No zkrátka se mají děti na co
těšit a my se těšíme s nimi.

Hana Švecová, 
ředitelka libišské mateřské školy

Nový školní rok v mateřské škole

Sblížícím se koncem prázdnin přichází čas opětovných povinností školních dětí i jejich rodičů, ale než se tak stane, možná
ještě zbude chvilka na Vaši návštěvu mělnického archivu, kde se Vám představí s průřezem své tvorby mělnická rodačka,

čtvrtým rokem již Libišanda, Markéta Stanko 
(Karasová), členka Sdružení výtvarníků ČR.
Témata jejích prací jsou různorodá v návaznosti na
složitost aktuální životní etapy. V centru zájmu však
zůstává člověk, antropo- a zoomorfní tvary, příroda.
Introvertnější polohy fotografií a kreseb střídá ex-
presivnější velkoformátová práce se štětcem či spre-
jem. Nehraje na okázalé efekty, ale vždy vypráví
příběh vlastním výtvarným rukopisem. Ilustruje
knihy, kreslí edukativní komiksy, podílí se na mu-
zejních výstavách a originálních propagačních ma-
teriálech. Od září se s ní žáci mohou setkat
v hodinách angličtiny a výtvarné výchovy na ZŠ
Ing. M. Plesingera – Božinova v Neratovicích.

Jste srdečně zváni!
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Letní noci v našem kině
Libišské letní kino odstartovalo těsně
před koncem školního roku. Stalo se tak
novým prázdninovým projektem obce.
Byly vybrány tři místní lokality, kde se
vždy za soumraku konala projekce
filmů. Prvním místem byl park Špičá-
kova zahrada, kde se promítala 21.
června komedie „Dvě nevěsty a jedna
svatba“ od režiséra Tomáše Svobody.
Toto místo bylo později vyhodnoceno
jako místo s největší návštěvností di-
váků. Druhá projekce zvala 5. července
diváky na hřiště místní Sokolovny na
nostalgicky romantickou komedii reži-

séra Jiřího Adamce „Léto s gentlema-
nem“. Poslední lokalitou bylo Libušino
náměstí, kde se na prostranství před kos-
telem sv. Jakuba promítala 17. července
pohádka Čertoviny od režiséra Zdeňka
Trošky. Nové kulturní projekty jsou
směřovány k setkávání starousedlíků
s novými libišskými občany. Účelem
těchto aktivit obce je zvýšit úroveň spo-
lečenského života v obci a zlepšit tak
sousedské vztahy a celkový obraz naší
malebné vesnice.

Marta Doležalová
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Memoriál Jana Maika

V sobotu 8. června 2019 se v Libiši
uskutečnil již třetí ročník Memoriálu
Jana Maika v malé kopané. Turnaje se
zúčastnilo 8 týmů z různých míst Česka
a Slovenska. Zahajovalo se tradičně uc-
těním památky Jana Maika minutou
ticha. O další slavnostní ceremonie se
společně podělili starostka obce Libiš
Pavlína Komeštíková, Václav Havel za
TJ Sokol Libiš, Michael Janáček za Slá-

vii, a Jaromír Douša za OP Maikoland
Libiš. Květiny a poděkování v tento den
patřily i Evičce Maikové, která pilně
udržuje červenobílou památku Maiko-
land.
Věřím, že Jenda se svým typickým
úsměvem se i tentokrát rád díval na své
kamarády dolů ze slávistického nebe.
Zúčastněné fotbalové týmy TS Garda,
Patriots, Fanshop, Rožďalovice, Ostro-

střelci z Neratovic, Luža tým z Brati-
slavy, Výtržníci z Edenu a vítězný tým
FK Hořovicko společně s pamětníky ve-
sele vzpomínaly a sportovaly.
Program byl zpestřen neméně důležitým
turnajem nejmenších přípravek za účasti
domácího týmu z Libiše, Rožďalovic
a Slávie. Obrovský pocit malých kluků,
že nastupují proti červenobílým, byl pro
ně i jejich rodiče nezapomenutelný.
Zlatý hřeb přišel s posledním zápasem
o vítěze celého miniturnaje mezi Rož-
ďalovicemi a Slávií. Malým Slávistům
se nakonec nepodařilo vyrovnat, a tak se
překvapivě vítězi stali kluci z Rožďalo-
vic. A do této vesnice putoval také pohár
vítězů.
Již tradičně se losovala tombola, kde
první cenou byl zájezd pro dvě osoby na
Audi cup do Allianz Areny v Mnichově.
Krásnou atmosféru dne podpořila hu-
dební produkce a dobré jídlo a pití z mí-
stního sportovního klubu Libiš.
Poděkování za vydařenou akci patří ce-
lému organizačnímu týmu pořadatelů,
obci Libiš, TJ Sokolu Libiš, Spolku
Libiš z. s. a v neposlední řadě za skvělé
občerstvení a velkou výpomoc ze strany
majitele místního Sport klubu a jeho ko-
lektivu.

Marta Doležalová

Základní organizace
zahrádkářů v Libiši 

oznamuje, 

že v pondělí, 26. Srpna 2019,
bude zahájen příjem jablek 

na moštování. 
Jablka budeme přijímat 
od 7:30 do 11:30 hodin, 

odpoledne od 14:00 do 17:00
hodin každé pondělí 

až do odvolání. 

Bližší informace získáte 
na tel. 774 932 167, 

pan Komárek.
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SDH Libiš má co ukázat

Libišští hasiči dokázali, že jsou sehra-
ným týmem nejen v hasičském klání. Je
obecně známo, že hasiči mají rádi dobrý
guláš. Kulináři nejen z hasičských řad se
proto setkali dvaadvacátého června
u nové hasičské zbrojnice. Již od rána
byla v ulicích Libiše cítit smažená ci-
bulka a opečené maso. Soutěže o nej-

lepší kotlíkový guláš se zúčastnilo sedm
týmů. Všechny guláše byly výtečné,
ovšem prvenství si odvezl Josef Hejtyk
se svým týmem Šmoulů do Tuhaně. Náš
tým pod vedením Tomáše Malého skon-
čil na stříbrné pozici. Ovšem to nejdůle-
žitější bylo, že vše se snědlo a báječně se
všichni bavili celý den. Vyhrávalo se

i v zajímavých soutěžích, zpívalo se
a tancovalo s kapelou Monogram až do
pozdních nočních hodin. Hasiči se vě-
nují spoustě aktivit a podruhé si již pus-
tili i žilou. Libišští hasiči v transfuzní
stanici Mělník darovali společně krev.
Mimo pomoci okolním jednotkám při
hašení požáru v Bášti, také pomáhali při
organizaci „Noci kostelů“ v obci, když
bylo třeba, káceli stromy nebo zajišťovali
občerstvení při promítání filmu na Libu-
šině náměstí v rámci projektu „Letní
kino 2019“. V horkých letních měsících
nám pomáhali zvládnout tropická vedra
průjezdem vodou kropící Tatrou. Ne-
opomenutelné jsou pravidelné úklidové
brigády členů sboru v hasičské zbrojnici
a údržby svěřené techniky. Nejtěžší úkol
je všechny čekal 22. července, kdy ode-
šel do hasičského nebe kolega a bratr
Miroslav Lomoz. S úctou se s ním roz-
loučili na Evangelickém hřbitově v Li-
biši. V tomto roce SDH bude pořádat
ještě mnoho soutěží a akcí, na které jste
srdečně zváni. SDH Libiš

První červnový den hasiči testovali svou
zdatnost v zábavním parku Mirákulum
v Milovicích. Na nápaditých herních
prvcích rozesetých na deseti hektarech
plochy si vyzkoušeli svůj um a fyzickou
zdatnost. Hned následující den se naši
nejmenší hasiči zúčastnili setkání pří-
pravek v Želízech. Závodu v hasičské
zdatnosti zápolilo pět Libišských dvojic.
Děti musely ošetřit kamaráda plyšového
medvěda a společně jej přepravit do bez-
pečí, následně přeběhnout vysokou
lávku, chytit za provazy vozík a odvézt
jej a uvázat na tyč. Dále prolézt tunelem,

přiřadit na tabuli ob-
rázky s hasičskou té-
matikou, spojit
hasičské armatury
a konečně proudni-
cemi shodit kelímky.
Náročný den byl za-
končen s hrdostí nad
dobře vykonanými
úkoly. Velká odměna
na ně čekala v polo-
vině června, kdy
s vedoucími odjeli za

netradičními zážitky do Zooparku Zel-
čín. Děti a vedoucí nelenoší, a tak nejen
hasičské soutěže vyplňovaly další čin-
nost. Proto se hned osmého června vy-
dali všichni na výlet do Sloupu
v Čechách. Zde je mimo pěší túry čekalo
plavání, lezení ve skalách, míčové i ka-
retní hry, stanování, pečení buřtů a různé
hasičské kvízy v terénu. Zde se v praxi

využila i topografie.
Ovšem to jsme již na počátku července,
kdy se uskutečnilo „Hasičské letní sou-
středění“ v Libiši. Zúčastnilo 24 dětí a 9
dospělých. Děti byly rozděleny do čtyř
týmů. Zadání pro děti po celou dobu pro-
jektu byla kombinována vědomostními
a fyzickými aktivitami. Děti při hře ani
nepostřehly, že se vlastně učí. Úkoly
byly velmi různorodé a vedoucími vždy
bedlivě sledovány. Děti vyráběly trička
s názvem jejich týmu a daným logem,
zdolávaly mšenské skalní bludiště, uká-
zaly práci s mapou, zdravovědu i topo-
grafii. Odměnou jim vždy byla nějaká
laskomina, anebo třeba večerní letní
kino. Na závěr bylo vyhodnocení a pře-
dání cen. Děkujeme všem vedoucím
a lidem, kteří se dobrovolně podílí na ak-
tivitách našich dětí. Poděkování patří
obci Libiš, sponzorům i rodičům, bez
nichž by tyto projekty nebylo možné zre-
alizovat.

SDH Libiš

Hasičská letní dobrodružství

Nadcházející hasičské akce v Libiši
15. 9. 2019 Krajské setkání přípravek na hřišti v Libiši
22. 9. 2019 Memoriál Milana Frýdla - závod v P. U.
12. 10. 2019 Železný hasič junior Libiš
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5. 9. 2019 v 10.00 hodin
Prostory knihovny, Mělnická 579, Libiš

Zahradní slavnost v evangelickém kostele
V neděli 9. června jsme velmi radostně
oslavili dokončení oprav kostela sv. Tro-
jice. Slavnostní odpoledne bylo zahá-
jeno úvodním slovem pana faráře
Miroslava Pfanna a bohoslužbami s ká-
záním Ondřeje Zikmunda, faráře
z Kutné hory. V kostele zazněly upřímné
gratulace českých i zahraničních dele-
gátů. Báječnou atmosféru těchto mo-
mentů doplňovaly kouzelné varhanní
tóny Martiny Renkové. V uplynulých

měsících kostel prošel celkovou rekon-
strukcí. Investice do obnovy byly finan-
covány z příspěvku evangelických církví
ve Švýcarsku (HEKS), z darů od Evan-
gelické luterské církve z Bavorska, pří-
spěvku od obce Libiš a z vlastních
zdrojů sboru.
V tomto roce začátkem listopadu oslaví
Evangelický kostel sv. Trojice 230 let.
Tato významná památka je nedílnou
součástí libišské historie. Slavností v za-

hradě jsme uctili památku těch, kteří se
o vybudování tohoto díla zasloužili.
Jmenujme alespoň jednoho z nich, a to
prvního kazatele maďarského původu
Jánose Végha. Na bohoslužbu, zahradní
slavnost s občerstvením, divadelním
představením Drak N‘ Roses a živou
hudbou kapely Bullerbyn dorazilo asi
150 návštěvníků. Organizátorům moc
děkujeme za krásný den.

Marta Doležalová

Myslivci zachraňují srnčata
Místní myslivecké sdružení každý rok v jar-
ních měsících zachraňuje malá srnčata před
sečí. Přiložený obrázek je pořízen na lukách
„Paka“, kde Každoročně místní zemědělci
sekají trávu pro svá domácí zvířata. Mys-
livci jsou vyzváni, aby prošli úsek, který má
být posečen, aby se se podařilo zachránit
malá srnčata, která se v trávě či obilí ukrý-
vají. V souvislosti s touto tématikou pro-
síme občany, aby v jarních a letních
měsících, pokud zahlédnou srnčata, či jiná
mláďata, tato zvířata nepřemisťovali. Jejich
matka je vždy někde v dosahu. Dále pro-
síme majitele psů, aby je v této době drželi
na vodítku, ne na volno. Bohužel, již mno-
hokrát se stalo, že ve zmiňované lokalitě
volně pobíhající psi některá mláďata za-
rdousili.
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Noc kostelů desátým rokem i u nás

Vychází unikátní kniha, která zavede 
čtenáře do středověké Libiše
Na podzim se zá-
jemci o regionální
historii dočkají vy-
dání knihy o vý-

znamné gotické památce - kostelu sv.
Jakuba Většího v Libiši. Záměru se ujalo

neratovické nakladatelství Verbum ve
spolupráci s Dr. Ondřejem Faktorem
z Národní galerie Praha, odborníkem na
středověké umění, zejména pak na ná-
stěnné malířství. Obsahově nabitá kniha
představí čtenářům historii Libiše v době

vlády krále Václava IV., okolnosti vý-
stavby kostela sv. Jakuba a především
jeho vzácnou vnitřní malířskou výzdobu.
Publikaci zdobí bohatý fotografický ma-
teriál s poutavým komentářem. Význam
libišského kostela je především v jeho

Krásná prohlídka kostela s výkladem se
zaměřením na jeho historii zvony, ob-
razy či sochy nebo běžně nepřístupná
místa. To je projekt „Noc kostelů“, který
se uskutečnil 24. května 2019 již pode-
sáté. Ve Středních Čechách se přihlásilo
k projektu 234 objektů z toho 12 na měl-
nickém okrese.
V Libiši jsme návštěvníky vítali v kos-

tele sv. Trojice, kde provázela paní Mi-
roslava Renková a v kostele sv. Jakuba
provázela paní Anna Cúthová a Marta
Doležalová.
Každým rokem návštěvnost kostelů
stoupá a tento rok prošlo našimi památ-
kami zhruba kolem 100 lidí. Dobrovolní
hasiči tento rok podpořili tento projekt
otevřením staré Hasičské zbrojnice, kde

se mohli návštěvníci občerstvit dobrým
mokem či grilovanou klobásou. Hasiči
ve zbrojnici poskytli turistům nejen
přístřeší, ale i informační materiály,
které zajistila obec Libiš.
Těšíme se zase za rok. „Noc kostelů“ se
tentokrát bude konat v pátek 5. června
2020.

Marta Doležalová
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autenticitě - po stavební stránce totiž pře-
trval více než šest set let od svého vzniku
ve 14. století až po současnost bez vět-
ších zásahů a přestaveb a jeho interiér
vypadá bezmála jako kdysi. Kniha vy-
chází k příležitosti 600. výročí od smrti
krále Václava IV. za jehož vlády byl kos-
tel vybudován.
Autor publikace Dr. Ondřej Faktor se

středověkým uměním zabývá již řadu
let. Vystudoval obor dějiny výtvarného
umění na FF UK v Praze a svou diser-
tační práci věnoval středověkým nástěn-
ným malbám. Autorův zájem o libišský
kostel je však dlouhodobý. V roce 2002
publikoval článek v Lidových novinách
o zaplaveném kostelu po ničivých po-
vodních. V nedávné minulosti uskuteč-

nil několik komentovaných prohlídek
pro veřejnost přímo v kostele sv. Jakuba
Většího. Kniha, která vychází s podpo-
rou obce Libiš a města Neratovice, je vy-
tištěna na křídovém papíru ve velkém
formátu s pevnou vazbou.

Mgr. Ladislav Židoň
jednatel nakladatelství Verbum
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Libišský fotbal
Loňskou sezonu jsme ukončili červno-
vým posledním kolem a nakonec si mys-
lím bude hodnocení příznivé. Áčko
v divizi uspělo a udrželo těžkou soutěž
i pro příští rok, starší žáci a dorost bojo-
vali ve svých skupinách v krajské "A"
třídě se střídavým úspěchem ale v rámci
možností a s omezeným počtem hráčů
v soutěži uspělo. "B" mužstvo uhrálo
v okresním přeboru lepší střed tabulky
což je dobrý výsledek ale hlavně se do
týmu zapojují dorostenci což je dobrá
zpráva do budoucna. Velkou radost nám
dělájí přípravky v okresních soutěžích.
Mladší žáci, mladší přípravka a minipří-
pravka byly na okrese nejlepší za což jim
a trenérům patří pochvala. Červenec je ve
znamení fotbalového volna, ale od 16. 7.
už začalo s přípravou "A" a po dvou
úspěšných přípravných zápasech sehrálo
první ostrou bitvu v předkole českého po-
háru a zvítězilo ve Skalici u České Lípy.
Ve druhém kole se přijďte podívat na do-
mácí utkání s mužstvem z vyšší soutěže
TJ Zápy a 10. 8. od 10, 15 na první
mistrák v letošní sezoně s mužstvem z Le-
tohradu. Ve fotogalerii vidíte jen kousky
ze stanového tábora, který na začátku čer-
vence tělovýchovná jednota - oddíl fot-
balu uspořádal pro nejmladší fotbalisty.

BEACH VOLEJBAL

Léto ve znamení sportu? Proč ne třeba beach volejbal? Nové hřiště pro
rozšíření volnočasových aktivit široké veřejnosti bylo vybudováno již
vloni, počasí ale zahájení na podzim příliš nepřálo. I letošní jaro si dalo
s letními teplotami načas, hřiště se tedy začalo využívat naplno až od
června. A hned se zvedl zájem i od nečlenů. Hřiště je tak využíváno jak
domácími hráči, tak i přespolními. Nezkušenost není na překážku, hlavní
je radost z pohybu a společné zážitky.

– 

aerobic, fitball, body forming, step-  
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-

–
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Narodila se 4. února 1820 ve Vídni tehdy
v Rakouském císařství. Byla ve své době
svými postoji i náturou velmi svobodo-
myslnou ženou s emancipačními ten-
dencemi. Měla velký společenský
i kulturní rozhled. Lidé ji vnímali jako
národní patronku, která ve svém písem-
ném projevu skvěle popisuje mimo jiné
národní identitu. Nás mimo literárního
díla zajímá i její soukromí, zejména děti
a vztah k naší obci. Božena Němcová
měla čtyři děti: Hynka, Karla, Teodoru
a Jaroslava. U posledního jmenovaného
zůstaneme, jelikož má silnou vazbu na
obec Libiš.

Jaroslav Němec se
narodil 2. října
1842 v Praze. Již
od dětství projevo-
val malířský talent,
který se jeho matka
snažila rozvíjet.
V roce 1860 na zá-
kladě informací od

Dr. Jana Palackého, který žil v Mni-
chově, začal studovat v mnichovské Krá-
lovské bavorské akademii výtvarných
umění, a to studium akademického ma-
lířství. Po smrti matky, která jej podpo-
rovala, bohužel neměl finance a studium
nedokončil. Stal se z něj veřejný činitel,

pedagog a pomolog. V předchozím od-
stavci jsme se dostali k propojení, o kte-
rém se v Libiši pouze spekulovalo.
V dochovaných vzpomínkách a zápis-
cích J. Kopáčka z Libiše i z dopisů spi-
sovatelky Boženy Němcové ovšem
můžeme doložit a vysvětlit tento vztah
velmi jednoduše. Je obecně známo, že na
libišské škole učil krásných 46 let Jozef
Báštecký. Mimo jiné dal zhotovit na
evangelickou školu v Libiši nápis:
„Dobré vychování mládeže, je základem
lidského blaha“. Tento zde nalezneme
i dnes. Jeho manželka Anna Báštecká
sloužila dříve u Terezie Palacké jako ko-
morná, kde se poznali i s Boženou Něm-
covou. Při jedné z návštěv Palackých
v Lobkovicích neopomněla Němcová
navštívit paní Bášteckou ve staré evan-
gelické škole. Původní domněnka, že ka-
marádem, za kterým jezdil Jaroslav
Němec do Libiše, byl o dva roky starší
Josef Báštecký (*1884), se ale nepo-
tvrdila. V dopisech
Boženy Němcové je
zmiňováno příjmení
Jiskra. Máme písemně
doloženo, že její syn
Jaroslav zde pobýval
sám a společně s Jis-
krou zde prožili
mnoho dobrodružství,
ale i práce na poli.
Mnohokrát absolvoval
cestu z Prahy do Li-
biše a opačně.
Velmi pěkně popisuje
Jaroslavův pobyt
Němcová v dopise
dceři Doře ze 6. srpna
1859: „Milá Dorinko!
… paní Palacké je
pořád špatně a kdo ví,
zdali bude moci do
Vlach. Zvali mě tam,
ale já se zrovna bojím
jejího naříkání. Ty
chodíš tedy na honbu
a Jarouš jezdí na pole
a nahý jezdí plavat
koně. Odřel si celou

prdel a málem by ho kobyla shodila do
vody. Takové avantury jsou Vám
zdravé“. Všichni víme, jaká byla bída
a jídla všude málo. V malém úryvku
z výše citovaného dopisu ještě ráda
uvedu podporu Boženy Němcové libiš-
skými. „Poslali mně Jiskrovic dvě živé
slepičky, kočinčinky. Co s nimi? Chu-
dinky, byly krotký, pěkný dala jsem jim
žrát a nechala je přes noc. Ráno nesla je
Zuzl k Fastrové, která je koupila.“ 1)

V dopisech najdeme další zmínky o Ja-
roslavovi ve vztahu k Libiši o Palackých,
Riegrových pěkně vyobrazené dobové
události či rodinné strasti. Nešťastné
manželství, vztahy s muži, ale také bída,
politické perzekuce a zdravotní obtíže.
Božena Němcová zemřela předčasně ve
věku 41 let na Novém Městě v Praze 21.
ledna 1862.

1) Korespondence dceři Dorce 6. 8. 1859
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Kostel sv. Apolináře v Praze 
a jeho nástěnné malby
St 11/9 2019, 17.00
Kostel sv. Apolináře
90 Kč 
rezervace na ondrej.faktor@ngprague.cz
Přednáší Petr Skalický (NPÚ)

Zdánlivě nenápadný kostel sv. Apolináře na vrchu 
Větrov v Praze patří mezi významné sakrální fundace 
po vzniku Nového Města pražského. Nástěnné malby 
v chrámu z 80. let 14. století jsou jedním z klíčových děl 
pro interpretaci vztahu třetího pražského arcibiskupa 
Jana z Jenštejna k výtvarnému umění. Přes svůj význam, 
nemalou kvalitu a jedinečnou ikonografii patří tyto malby 
v širší veřejnosti neprávem mezi méně známé. Klíčovým 
námětem bohatého výtvarného celku je formulace 
apostolicity papeže a tedy nepřímo reakce na tehdy 
probíhající papežské schisma.


