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Slovo místostarosty
Vážení občané obce Libiš, dovolte mi,
abych se malinko ohlédl za rokem 2019.
Než začnu s výčtem úspěchů či neúspě-
chů, je nutné se zastavit u vedení obce.
Zde musím konstatovat, že řízení obce je
složitá a po legislativní stránce velmi ná-
ročná práce nejen pro zvolené zástupce
obce, ale hlavně pro její zaměstnance
a stát nám to, jako nadřízený orgán, nijak
neulehčuje. Vážnost obecního úřadu je
vždy na starostce a radě obce, ale výkon
obce je v rukou úřednic a úředníků, kteří
každodenní prací zajišťují chod obce. Bez
nich by se vše zastavilo. Jejich důležitost,
schopnost a přehled o své práci nám
všem dává jistotu, že v obci Libiš je vše,
jak má být. Toto nám nakonec ukazují
i výstupy z auditů nadřízených orgánů.
Proto jim patří velké poděkování za práci,
kterou odvádějí. Našim úkolem, jak jsem
předeslal, není se jen striktně držet vo-
lebního programu, ale jednat tak, aby-
chom náš život v obci posouvali stále
k lepšímu. Proto jsme navázali na pro-
gram a snahu našich předchůdců a po-
kračovali v úpravách chodníků
a komunikací. V roce 2019 byly zpraco-
vány dokumentace pro výběrová řízení
na opravu chodníku ul. Mělnická a na vý-
měnu veřejného osvětlení ul. Mělnická.
Obě akce byly zahájeny koncem října
a jak to vypadá, budeme do prvního
sněhu s I. etapou oprav hotoví. Tyto dvě
akce nás překvapovaly na každém kroku.
Nejenže dokumentace nebyla v potřebné
kvalitě, ale záměr udělat chodník v as-

faltu se jevil velmi nelogický, zejm.
pokud se všude v okolních městech a ob-
cích dělají chodníky ze zámkové dlažby.
Uvedené má nejen estetický, ale i čistě
praktický význam. Změna povrchové
úpravy chodníků proto byla předmětem
jednání nejen na radě obce, ale především
s příslušnými úřady. Změny jsme projed-
nali s dodavateli stavby a výsledek se do-
stavil. Praktičnost a vzhled ukazují, že
jsme šli správnou cestou. Ten samý pří-
pad se objevil i v ulici Budovatelů, kde
jsme též dospěli k závěru, že zámková
dlažba bude vhodnějším povrchem.
S úpravou chodníku jsme museli sáhnout
i do veřejného osvětlení, které již neod-
povídalo normám, a tak došlo i k výměně
kabeláže a zemnění. Pro odpočinek byla
v ulici doplněna lavička. Další a neméně
významnou stavbou v obci Libiš je ul.
U Studně. Dodavatelská firma provedla

opravu ulice velmi úspěšně. Úpravy pro-
jektu i v tomto případě byly nutné. Smys-
lem je však vždy najít optimální řešení
pro realizaci a spokojenost občanů, kteří
v daném místě bydlí. Ne vždy je možné
všem vyhovět, nicméně v tomto případě
se sešla ochota a řešení v souladu s ob-
čany, kteří tam bydlí. V budování dalších
etap ul. Mělnická budeme pokračovat po
zimním období, jak nám to počasí
umožní. Pro dokončení chodníku v ul.
Mělnická jsme museli zadat i úpravu za-
stávky „U Samoobsluhy“. Na tuto sku-
tečnost zadavatel nějak pozapomněl. Vše
je však napraveno a po zimním období
zahájíme dokončení stavby. Pro bezpeč-
nost chodců na přechodech v ul. Měl-
nické jsme provedli přípravu na silniční
osvětlení přechodů a v příštím roce se po-
kusíme silniční osvětlení přechodů zre-
alizovat. (pokračování na straně 3)

Úvodník starostky
Vážení spoluobčané, rok 2019 uplynul jako dravá voda a ocitli jsme se na prahu nejkrásnějšího období – adventu a Vánoc. Pro
představu: uskutečnilo se 47 jednání Rady obce Libiš průměrně s 15 body. Dále 9 veřejných zastupitelstev, na kterých jsme se
snažili spravedlivě vyřešit Vaše žádosti, probrat další záležitosti. V některých případech nešlo bohužel vyhovět vůbec, v někte-
rých lze věc vyřešit později. Změny můžete pozorovat sami, třeba pohledem na vánočně rozsvícenou Libiš a nové chodníky. Je
důležité mít nápady, přání, cíle, některé třeba nevyjdou, ale mnoho se jich dá zrealizovat a postupně vychází. Ale jen a jen díky
píli a pracovitosti lidí, kteří pro Vás, občany, ochotně pracují. Děkuji celému týmu ať už zvolených zastupitelů, členům výborů
a komisí, i stálým zaměstnankyním a zaměstnancům obecního úřadu a všem smluvním partnerům. Bez sehraného týmu by se
tolik práce nepodařilo! Jde nám o Váš komfort. A vždy se najde řešení. Přeji Vám ohleduplné sousedy, ať žijete v porozumění
a v laskavých domovech a shon Vás nerozhodí. Užijte si klidné vánoční svátky a v novém roce 2020 hodně zdraví!

Mgr. Pavlína Komeštíková, starostka
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INFORMACE PRO OBČANY
Místní poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a za psy se bude vy-
bírat od 3. února 2020 v pokladně Obecního úřadu v Libiši v úřední dny, pondělí
a středu, případně převodem na účet obce po předchozí telefonické dohodě na
tel. čísle 315 682 748. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako v r. 2019, tedy pop-
latek za odpad ve výši 400,- Kč za osobu a rok. Poplatek za 1. psa v rodinném
domě činí 100,- Kč a za každého dalšího psa 200,- Kč. Poplatek za 1. Psa v by-
tovém domě činí 200,- Kč a za každého dalšího psa 300,- Kč.

Termíny uzávěrek 
pro příspěvky do Libišské
radnice v roce 2020

1. ............................. 3. 2. 2020
2. ........................... 25. 3. 2020
3. ............................. 8. 6. 2020
4. ........................... 17. 8. 2020
5. ......................... 12. 10. 2020
6. ......................... 30. 11. 2020

Veřejné projednávání 
nového územního plánu
Po všech dlouze očekávaných úřed-
ních procesech jsme konečně před ve-
řejným projednáváním nového
územního plánu. Sledujte webové
stránky a úřední desku, kde bude vy-
věšena vyhláška oznamující termín
konání tohoto projednávání. Nejbližší
možný termín bude v druhé dekádě
ledna 2020. Nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání, může každý
uplatnit své připomínky.

P. Komeštíková a V. Liebezeit, 
zvolený zastupitel pro ÚP

Kolotoč s dotacemi
Začátkem roku 2018 bylo jasné, že do-
taci na půdní vestavbu ZŠ Libiš nedo-
staneme. Jak plynul rok 2019, došlo ke
změnám. Proběhly úpravy z našeho roz-
počtu: nová šatna a počítačová učebna
oddělených ze stávajících tříd, další
učebna z dvou nudlí družiny. Zkapacit-
nění toalet – umývárny pro žáky. Čte-
nářský klub na chodbě, specializované
pedagogické pracoviště v bývalé PC
učebně. Zpracovaný demografický vývoj
a nedostatečné kapacity pro žáky od 4.
ročníků po 2. st. ve školách v našem
Kraji nás pootočil jiným směrem. Zastu-
pitelé schválili výstavbu 2. st. ZŠ vedle
té 95 let staré budovy.
Kolotoč bruselských peněz se zastavil
u nás. V minulosti. U projektu z r. 2016.
MMR přerozděluje nepoužité prostředky
na projekty pod čarou. Tedy i naši půdní
vestavbu s odbornými učebnami (v pod-
kroví nemohou být klasické učebny)
a bezbariérovost – výtah. Zastupitelé se
dlouze rozhodovali, zda přijmout celou

částku na něco, s čím polovina nesou-
hlasí nebo jen část po žádosti o změnu
projektu (co se nám bude hodit do dal-
ších plánů). Je nutné tento projekt oprá-
šit: provést aktualizaci cenové soustavy
rozpočtu dle aktuální cenové hladiny.
Vybrat věci, které již byly realizovány
a upravit projekt rozsah podle našich po-
žadavků.
O záměrech s přístavbou II. stupně ZŠ
Libiš jednám s případnými donátory
stavby. O záměru ví Středočeský kraj,
odbor školství Měú v Neratovicích,
MAS nad Prahou, Spolana a. s.. Minis-
terstvo financí vypisuje každoročně
granty, o které se vždy do února dá po-
žádat, Ministerstvo místního rozvoje
bude rozdělovat dotace EU až na období
2021 – 2028. Je důležité mít projekt,
který na některou z dotací dosáhne.
Věřím, že ten správný vybereme a zí-
skáme i jeho financování.

Mgr. Pavlína Komeštíková

Kam s ním? Aneb olej nikam nelej
Od 1. 1. 2020 platí vyhláška č. 321/2014 Sb., která ukládá povinnost obcím zabez-
pečovat oleje a tuky z domácností. Pod obecním úřadem, u vchodu k zahrádkářům,
bude umístěn kontejner na 240 l pro použité oleje a tuky z domácností, které sem ob-
čané budou odkládat. Je zakázáno tyto oleje vylívat do odpadů, do kanalizace, aby
se neznečišťovaly spodní vody. Bude zde umístěn i kontejner na kovy.
Bioodpad můžete odkládat na sběrný dvůr následovně:
V prosinci 2019 - každou sobotu od 9 do 14 hodin. V lednu a únoru 2020 - každou
1. Sobotu v měsíci od 9 do 14 hodin. Od března 2020 - každou středu od 12 do 17
hodin a každou sobotu od 9 do 14 hodin. P. Komeštíková

PRAKTICKÝ LÉKAŘ V LIBIŠI
V jednání je možnost ordinace praktického lékaře v plné ordinační době. Vzhledem
k tomu, že je nutné počítat i se stavebními úpravami stávajícího zdravotního středi-
ska, je před námi rok práce. Že by se další vysněné přání vyslané do vesmíru začalo
plnit…nejen o Vánocích…. Přejeme si i dentistu a dětského lékaře….

Pavlína Komeštíková

HRNEČKY
S LOGEM OBCE
Novinkou dnešního adventního jar-
marku byl keramický „plecháček“
s logem obce Libiš. Vratnou kauci
návštěvníci proměnili v pěkný suve-
nýr. Na koho se nedostalo, si ho může
přijít zakoupit na obecní úřad, bude
k prodeji 18. 12. 2019 za 50 Kč.

P. Komeštíková

Upozorňujeme žadatele o nájem
obecního bytu, aby si nezapom-
něli svou žádost každoročně ob-
novovat nejpozději k poslednímu
únoru prostřednictvím formuláře.
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Blahopřejeme 
spoluobčanům, kteří
oslavili významná jubilea
Prosinec

Fraisová Eva
Strnadová Eva
Tůma Rudolf
Brandýská Jiřina

Leden
Vaniš Josef
Hruška Antonín
Jirků Milada
Trpišovský Miloš
Pecháčková Květa
Peticová Božena
Matoušková Jiřina
Hamrlík Antonín
Klemanová Margita

Vítáme nové občánky
Novými občánky naší obce jsou: 

* Kovář Oliver
* Ma Elio Sébastien
* Maschtowská Beáta
* Mölzer Radovan
* Zuzana Novotná

Vítáme je s přáním, aby se jim na světě mezi
námi v Libiši líbilo a ve zdraví dobře žilo.V minulém vydání Libišské radnice byla úmyslně použita fotografie z jarního vítání

občánků. Aktuální fotografie nebyly v době uzávěrky k dispozici, a proto přiklá-
dáme fotografii z podzimního vítání až nyní.

Páteční podvečer rozsvítili libišští svůj
vánoční strom. Děti z MŠ a ZŠ vytvořily
společně se svými pedagogy pestrý kul-
turní pořad, za který sklidily obrovské
ovace. Nechybělo ani občerstvení, slad-
kosti, klobásy a teplý svařáček. Děti pro
tuto událost vytvořily spoustu krásných
výrobků na sváteční stůl. Sousedé se
sešli a při dobré klobáse a svařeném vínu
si zazpívali a zavzpomínali. Nádhernou

tradicí se stala i živá zvířata a rozdávání
sladkostí z rukou představitelů obce
Libiš. Tento rok nad pořádkem bděli ha-
siči z SDH Libiš se svojí Tatrou. Vidět
jste je mohli také pomáhat obci ve
stánku s teplými a alkoholickými nápoji.
Moc děkujeme všem za organizaci a pří-
jemný vstup do adventních dnů.

Bc. Marta Doležalová

Vánoční strom v Libiši

Zákaz parkování na chodnících
V obci není dovoleno parkovat ani zastavovat na chodnících. V případě porušení
tohoto pravidla silničního provozu, budou vyvozeny patřičné důsledky.

(dokončení ze strany 1)
Na příští rok plánujeme několik akcí pro
projektovou přípravu. Jedná se především
o dvě významné akce v obci Libiš. První
a zásadní je akce „Dostavba II st. ZŠ
Libiš“. V současné době má zastupitel-
stvo obce k dispozici hmotovou studii,
o které by mělo zastupitelstvo obce na
svém zasedání rozhodnout a posunout do
projektové přípravy. Kdy bude ukončeno
toto jednání je na zastupitelích obce
Libiš. Druhou významnou akcí je „Revi-
talizace Špičákovy zahrady“. Byly před-
staveny 3 návrhy na zasedání
zastupitelstva pouze okrajově, a proto se
i o této akci bude více či méně diskutovat
na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce Libiš. Rada obce má o svém návrhu

již ucelenou představu. Do rozpočtu na
příští rok se dostalo více drobných akcí,
jako je např. obnova dětských hřišť, vy-
budování nového hřiště a z části revitali-
zovat stávající hrací prvky na sídlišti.
Příprava projektů pro nové akce jako jsou
např. vybudování zastávek v ul. Mělnické,
a to zastávka – Uhelné sklady po obou
stranách, U Slávisty po obou stranách,
dále jsme zařadili obnovy komunikací
pro ul. Pod Silnicí apod. Výčet je delší,
ale to si můžeme nechat na další vydání.
Na závěr bych Vám chtěl jménem svým
i svých kolegů popřát klidné prožití vá-
nočních svátků a v novém roce 2020
hodně zdraví, klidu a spokojenosti.

Marcel Eder, místostarosta
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Novinky v knihovně
Máme připravené dárky pro naše malé
i velké čtenáře naší knihovny. Od ledna
si budete moci vypůjčit spoustu novinek
od čtivých autorů - Mornštajnové, De-
váté, Vondrušky, Bauera, Hartla a dal-
ších. Moderní kuchařky, „Zelené
pokoje“ a moderní zahrady. Z dětské li-
teratury encyklopedie, Příběhy se šta-
stným koncem – celou sérii, stejně tak

Deník malého poseroutky – komplet.
Kdo navštíví knihovnu ještě v lednu,
může si napsat o knižní dárek, který do
našeho fondu pořídíme. Těšíme se na
návštěvu i v pondělí a ve středu dopole-
dne!

Vaše knihovnice 
Jaroslava Vetešníková 
a Blanka Buriánková

Beseda 
v knihovně

Beseda a paní Martou Zemanovou,
sběratelkou a členkou Klubu sběra-
telů kuriozit, se bude konat v úterý
18. 2. 2020 v 17.00 v knihovně v Li-
biši. V těchto dnech vydává jubilejní
vydání Babičky včetně autorského
dodatku. 
Posluchači uslyší zajímavé informace
o době, ve které babička žila, o sa-
motné babičce a jejích dětech, o sku-
tečných Barunčiných sourozencích a
obyvatelích Ratibořického údolí
i o Sultánu a Tyrlovi. A k tomu ještě
sběratelské zajímavosti o více než
pěti stech českých a cizojazyčných
vydáních babičky, které vyšly v prů-
běhu 165 let.

OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍ KNIHOVNY
PONDĚLÍ 9 – 11 hod. ,STŘEDA 9 – 11 hod a 13 – 17 hod
ZAVŘENO  od 23. prosince 2019 do 5. ledna 2020

Vánoční čas a Vánoce jsou tu především
pro děti. V mateřské škole mají děti
v tento adventní čas připraveno mnoho
činností a her, čteme jim pohádky, spo-
lečně je dramatizujeme, kreslíme, zpí-
váme a tančíme. Advent začal povedeným
veřejným vystoupením a jarmarkem.
Navštívil nás též Mikuláš s andělem a čer-
tem, kteří přinesli dětem zaslouženou na-
dílku. Vytvářeli jsme s dětmi i rodiči
betlém ze slaného těsta. Je krásný, velmi
se povedl a najdete ho vystavený na mí-
stním obecním úřadě. Ve školce jsme
s dětmi ozdobili vánoční stromečky a při-
pravili jsme dobroty i našim zvířátkům.
Všichni se těší na vánoční nadílku pod

stromečkem. Je krásné vidět děti šťastné,
veselé a rozesmáté. Dnes vám ale nechci
psát jen o nadílce, ale také o tom, jak nás
děti dokáží často rozesmát. Během celého
roku mají spoustu průpovídek, dotazů,
hlášek a přirovnání, které nás baví a roz-
veselují. To, že bych vám o tom mohla
napsat, mi došlo právě v adventním čase,
kdy děti žijí vánočními přípravami
a velmi emotivně vnímají blížící se Vá-
noce. Jména dětí jsme záměrně pozmě-
nili. Tak zde je pár veselých příhod od
libišských dětí.
n Ládík a Lucinka jdou spolu na pro-
cházce za ruku, přestože je mezi nimi tří-
letý věkový rozdíl, velmi si rozumějí.

Paní učitelka si s nimi také povídá a pak
říká Láďovi: „To je ale šikovná holčička,
viď? Chtěl by si takovou za ženu?“ Ládík
kývne: „Jo, takovou bych teda chtěl. “ Lu-
cinka nehne brvou a řekne: „Hm, tak si
napiš Ježíškovi. “
n Adélka přišla k paní učitelce: „Paní uči-
telko, já budu muset zůstat doma, já jsem
strašně ochlazená. “
n „Paní učitelku mám ze školky nejra-
ději, včetně dětí. “
n „Paní učitelko tady máš pokutu (po-
psaný papír). To máš za to, že jsi tady celý
den s námi a říkáš nám, co máme dělat!“
n Paní učitelka vyzve děti: „Zopakujte mi
pravidla hry. “ Ozvalo se: „Paní učitelko,
jste snad malá holka? To teda nejste. “
n „Ta kukuřice je celá ožralá. “
n Stěžující si holčička: „Ta holka má na
mě špatnej dojem. “ (vliv)
n Hra s malou a velkou kostkou. „Jaký je
rozdíl mezi těmito kostkami, děti?“ Od-
pověď: „Malá musí ještě vyrůst!“
Jménem všech dětí a zaměstnankyň ma-
teřské školy, vám všem přejeme poho-
dové, klidné, veselé a mírumilovné
vánoční svátky. Společně strávený čas
v kruhu rodinném a do nového roku 2020
zdraví, štěstí, lásku, smích a radost.

Hana Švecová, ředitelka MŠ

Veselý vánoční čas
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Předvánoční čas ve škole

První polovina listopadu se u nás ve
škole nesla v duchu příprav na 30leté vý-
ročí svobody. Projektový den, který se
uskutečnil v pátek 15. listopadu, přinesl
většině žáků spoustu nových informací.
Všichni žáci měli za úkol zjistit od ro-
dičů, prarodičů, přátel a sousedů, jak se
žilo v době před rokem 1989. Téměř
všem se podařilo něco zajímavého zjistit
a s velkým nadšením se o své získané in-
formace dělili se svými spolužáky. Kluci
obdivovali škodovky a dívky znalecky
komentovaly módu typickou pro 70.
a 80. léta. Veliký úspěch sklidil „pan Va-
jíčko“ a jeho reklama. Pomocí krátkých
kreslených minifilmů jsme se pokusili
dětem přiblížit dění v Československu
před rokem 1989 a co vedlo k sametové
revoluci. Většina dětí splnila i svůj druhý
úkol a poctivě si zjistily informace
o osobnostech té doby, o sametové revo-
luci a o politických procesech. Naši nej-

starší žáci si nachystali pro ostatní třídy
veřejnou debatu na téma, proč je lepší žít
ve svobodné zemi. Naši páťáci se této
výzvy zhostili velice dobře. Prý je lepší
žít ve svobodě, můžou cestovat, studo-
vat, jejich rodiče mohou dělat práci, na
kterou mají vzdělání, nejsou nuceni od
StB donášet na své kamarády. A lidi se
nezavírají do vězení jen proto, že mají
jiný názor než vláda.
Na závěr jsme si všichni zazpívali píseň
od pana Hutky Náměšť. Krásný je
vzduch, krásnější je moře, co je nejkrás-
nější, usměvavé tváře….
Přejeme našim dětem, aby si svobodu
chránili a pečovali o ni, protože žít ve
svobodné zemi, není samozřejmostí.
Druhou půlku měsíce jsme se již po-
zvolna věnovali přípravám na Vánoce.
Chystali jsme se na jarmark – trénovali
jsme koledy, vyráběli výrobky na pro-
dejní jarmark, aby v pátek 29. 11. 2019

bylo vše nachystáno. A protože nám do
Vánoc zbývá už jen chvilička, všem pře-
jeme krásné a klidné prožití vánočních
svátků v rodinném kruhu. Hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš
Bc. Monika Bíbová

Pár slov od žáků páté třídy:
n „Mám smutek v očích, co se někte-
rým lidem stalo. To, co se stalo Miladě
Horákové, to je teda nářez. “
n „Myslím, že to bylo dobré, že si
každý z toho něco vzal. “
n „Projektový den byl super, fakt to
bylo poučný. Musíme si vážit toho, co
teď máme, a hlavně té svobody. “
n „Ty jo, jsem ráda, že jsem tak
mladá.“
n „Komunisti místo „Máme holé
ruce“ psali v novinách „Máme hole
v ruce“. To se mi teda nelíbilo. “
n „Úplně se mi svíralo srdce, když
jsme koukali na videoklip od Marka
Ztraceného – Naše cesty.
n „Moc mě to nebavilo, ale ten video-
klip jsem si teda musela ještě pustit
doma několikrát. “
n „Bylo mi líto těch, co nepřežili při
útěku ze své země. Aspoň, že někdo měl
štěstí. “
n „Mě překvapilo, že se prvňáci ne-
báli mluvit před celou školou a že se
nás ptali. “
n „Lidé nemohli moc cestovat, tak jez-
dili pod stany. Hustý bylo, že neměli
mobily a internet.“
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Od plotny k zeleným stolům… Johanka Hnátková
z Libiše

Johanka Hnátková z Libiše, žákyně páté
třídy 3. ZŠ, začala plavat v oddíle (Ne-
ratovickém plaveckém klubu) v roce
2017, i když cit pro vodu měla od mala.
První závody zkusila hned na podzim
roku 2017 a postupně, díky své píli, za-
čala dosahovat i medailových úspěchů.
Třikrát se kvalifikovala na mistrovství
ČR v bazénovém plavání. Její trenér,
pan František Veselý, v ní brzy rozpo-
znal talent na delší distance a když po-
prvé, na podzim roku 2018 zkusila
uplavat 3 km ve volné vodě, svým vý-
sledkem každého překvapila - dosáhla
skvělého času a porazila starší a zkuše-
nější plavce. Na jeře roku 2019 byla
druhá na MČR na 3 km v bazénu (50
m), následovalo třetí místo na MČR na
3 km ve volné vodě, kdy byl závod kvůli
bouřce po odplavaných cca 2 kilome-
trech předčasně ukončen. Velmi úspěš-
nou sezónu završila celkovým
vítězstvím českého poháru v dálkovém
plavání ve volné vodě v kategorii mladší
žačky. Nataša Hnátková

Jedna z listopadových sobot patřila v li-
bišské sokolovně stolnímu tenisu. A co
víc, stolnímu tenisu v podání něžného
pohlaví. Místní oddíl TJ Sokol Libiš
uspořádal turnaj dam, žen, dívek a sle-
čen registrovaných a hrajících v rámci
okresního přeboru Mělnicka.
Na čtyřech stolech se bojovalo od rána
do dvou hodin odpoledne a bylo se na

co dívat. Rozmanitost herních stylů i vě-
kových kategorií přinesla spoustu nád-
herných výměn a potěšila nejedno oko
přihlížejících. Účastnice turnaje měly
zajištěný oběd v místní restauraci na
hřišti. Celý turnaj se náramně vydařil
a již nyní se můžeme společně těšit na
příští rok, kdy uspořádáme již 3. ročník.

Oddíl stolního tenisu

Průřez fotbalovým podzimem...

Minipřípravka má už 18 dětí narozených v letech 2013-2016. Pravidelně každý ví-
kend se zúčastňujeme turnajů v rámci okresu Mělník. Byli jsme už dvakrát na vel-
kém turnaji v Odolena Vodě, kde jsme se utkali s týmy Sportovní akademie Kladno,
SK Střešovice 1911, Spartak Kbely, SK Slaný, 1. FK Příbram. Děti byly na tréninku
boxu a florbalu. Pár fotek je i z rozlučky s podzimní částí tohoto roku.



Libišský fotbal
n Podzimní sezóna pro fotbalový oddíl
skončila posledním mistrovským kolem.
V součtu skončilo divizní „Áčko“ na 12.
místě, „B“ muži v okrese na 3. místě,
dorost v krajské soutěži je po podzimu
na 5. místě a v téže soutěži skončili
starší žáci na 10. místě. Přípravky hrály
svoje zápasy se střídavým úspěchem, ale
u nich oceníme hlavně přístup k tréninku
a zápasům. Konec s fotbalem to ale není.
Teď přišel čas na posezónní tréninky
a vyklepat ze sebe únavu z těžkých bojů.

Žáci a dorost jsou přihlášeni na zimní
ligu do Ďáblic kde sehrají v zimní pří-
pravě dost těžkých zápasů, přípravky
budou hrát celou zimu kvalitní turnaje,
aby nevyšly z rytmu. Ale před námi jsou
důležitější chvíle - Vánoce, Nový rok
a my všichni co se kolem fotbalu mo-
táme a snažíme se skrze něj proslavit
Libiš všude kde hrajeme - chceme Vám
všem, fandům, hráčům, trenérům, funk-
cionářům a celé Libiši krásné prožití
svátků. Dny plné pohody a hlavně zdraví
do příštího roku.

Standa Míšek

Finále železného hasiče
Velké finále žele-
zného hasiče hos-
tilo naše SHD na
Libušině náměstí.
Před posledním zá-
vodem našemu
SDH patřila druhá
pozice se ztrátou
osmi bodů na ve-
doucí SHD Vel-
trusy. Touha vyhrát
byla obrovská
a odpovídaly tomu i výsledky našich mladých hasičů. V kategorii přípravka Kris-
týnka Štětková obsadila druhé místo. Tobias Matouš byl ještě o stupínek výše. Max
Doležel a Tezeza Zygmundová kralovali v kategorii 6-8 let. V kategorii 9-11 vy-
hráli Karel Tomek a Nikola Havlová. Po vyhlášení celkových výsledků propukla
v našem SHD obrovská radost. Putovní pohár pro železné SDH putoval k nám. Moc
děkujeme všem za neuvěřitelné výkony po celou sezónu. SHD Libiš
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1. místo v motání hadic kategorie 9-11 let 
Karel Tomek

3. Místo v motání hadic kategorie 6-9 let 
Štěpán Kopačka

Dne 23. 11 jsme v naší sokolovně pořá-
dali závod v hasičském čtyřboji. Na start
se postavily naše dvě hlídky přípravky,
jedna hlídka 6-8 let, dvě hlídky mladší
11 let a jedna hlídka starších žáků. Naši
svěřenci se s tratí popasovali na jed-
ničku. Výsledky Přípravka: Libiš A - 1.
místo, Libiš B - 8 místo (jeden člen naší
hlídky byl starší 6 let proto tato hlídka
běžela mimo pořadí - jinak by obsadila
4. místo) 6-8 - hlídka obsadila čtvrté
místo. Mladší - Libiš A - krásné třetí
místo a Libiš B šesté místo. Starší - se
dostali na bednu a berou třetí místo.
Součástí čtyřboje, byla i soutěž jednot-
livců v motání hadic. V kategorii 6-9 pro
naše SDH vybojoval třetí místo Štěpán
Kopačka, hadici smotal v čase 26, 80
vteřin. V kategorii 9-11 vybojoval první
místo Karel Tomek, který hadici smotal
za neuvěřitelných 10,90 vteřin.
Všem závodníkům děkujeme za jejich
výkony a také moc děkujeme všem co
pomohli tratě připravit a poté i uklidit.
Dále bychom moc rádi poděkovali So-
kolu Libiš za možnost využití tělocvičny
pro tuto akci a také Hospůdce Libiš za
výborné pohoštění.

SDH Libiš

Hasičský čtyřboj

Cena kvality v sociální péči 
pro Charitu Neratovice
Pečovatelská služba Charity Neratovice byla 5. listopadu 2019 v Senátu Parlamentu
ČR oceněna Cenou kvality v sociální péči v kategorii terénní sociální služby pro
seniory. Cenu převzala paní ředitelka Miloslava Machovcová, která poděkovala
všem zaměstnancům, bez kterých by Charita úspěchu nedosáhla. V letošním roce se
udílení cen konalo již po čtrnácté. Odborná porota tyto ceny uděluje na základě sta-
novených kritérií za kva-
litu služeb. Záštitu nad
udílením Ceny převzal
místopředseda Senátu
Milan Štěch za přítom-
nosti senátorky Emílie
Třískové a dalších vý-
znamných hostů. Slav-
nostní atmosféru
předávání cen zpříjem-
nily i zpěvačky Marta
a Tena Eleftariadu.
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Srdečně vás zveme na

ZPÍVÁNÍ KOLED 
v evangelickém kostele,
které se koná v neděli

22. 12. 2019
od 18. 00 hodin

v kostele sv. Trojice 
v Libiši.

Vánoční tvoření

Výstava betlémů

Již podruhé se konala v tuto adventní
dobu v prostorách obecního úřadu vý-
stava betlémů. Malá výstava byla opět
pořádána společně se základní a mateř-
skou školou v Libiši. Návštěvníky hned
před vstupem do zasedací místnosti, kde
se výstava konala, čekalo malé překva-
pení v podobě libišského betlému. Do
krásné staré truhly byly zasazeny nejen
budovy obou libišských kostelů, školy,
kapličky a bývalé radnice, ale i několik
zajímavých místních domů. Popis náv-
štěvníky upozorňoval na letopočty 1910-
1930. Autor libišského betlému pan Jiří
Linhart nakreslil budovy staré části naší
obce přesně podle dobových fotografií a
pohlednic. Mohli jsme tak vidět původní
budovu základní školy ještě bez její pří-
stavby v levé části, nebo se podívat, že

známý dům s obchodem na Mělnické
ulici měl i hostinec. U tohoto krásného a
zajímavého betlému se se zájmem zasta-
vili návštěvníci nejen z řad starší gene-
race. Výstava pokračovala opravdu
zdařilými betlémy žáčků základní školy.
U betlémových figurek, které vytvořil
pro naši výstavu keramický kroužek,
také návštěvníci nešetřili chválou, jak
jsou děti šikovné. Jednotlivé třídy praco-
valy při výrobě betlémů i s tak netradič-
ními materiály jako jsou papírové
ruličky, nebo korky od vína. Celkem si
mohli návštěvníci prohlédnout více jak
sedmdesát krásných betlémů vytvoře-
ných z různých materiálů. Obdivovat tak
mohli betlémy z kukuřičného šustí,  per-
níku, keramiky, z vizovického pečiva,
dřevěné betlémy a celou řadu betlémů
papírových. K vidění byly krásné bet-
lémy od Mikoláše Alše, Josefa Lady,
Karla Franty, Vojtěcha Kubašty, Pavla
Peciny a řady dalších autorů. Zvlášť
malá kolekce šesti nádherných skláda-
cích betlémů Vojtěcha Kubašty stála za
to, aby se u ní lidé zastavili o chvilku
déle. Malí návštěvníci zase ocenili bet-
lém, který tiše hrál a celý se pomaličku
rozsvěcel. U něho i neposedné děti vy-
držely chvilku tiše stát a jen se dívat.
Kromě omalovánek a sladkostí byl pro
naše nejmenší připravený také krátký vý-
klad o betlémech a jejich historii. A na

konci výstavy čekal na návštěvníky bet-
lém největší. Betlém naší mateřské
školky. Postavičky, zvířátka, dárečky,
stromečky……… vše nainstalované na
čtyřech metrových podstavcích. Betlém
ze slaného těsta opravdu krásně vynikal
na modrém podkladu, který si děti sami
nabarvily. Postavičky a další různé části
tvořily na několik etap. Sami s paní uči-
telkou, na tvoření s rodiči a zase sami ve
školce. Tvořily paní učitelky i přátelé
naší MŠ. A sušili… a sušili. Určitě by
jim všem udělalo radost, kdyby viděli,
jak návštěvníci hned mezi dveřmi při
prvním pohledu na jejich betlém zůstali
překvapeně stát. Když jsme letošní vý-
stavu betlémů připravovali, přáli jsme si,
abychom ji pro vás udělali zase trošku
jinak, nežli v loňském roce a aby se vám
výstava líbila. Do pamětní knihy jste
nám napsali spoustu krásných vzkazů a
my máme z vašich pochval opravdu vel-
kou radost.  Děkujeme vám všem, kteří
jste nám své betlémy, někdy opravdu ro-
dinné poklady, na výstavu zapůjčili.
Velké poděkování patří panu Jiřímu Lin-
hartovi za realizaci výstavy a nádhernou
instalaci vystavených betlémů. A děku-
jeme vám všem, kteří jste se přišli podí-
vat. Přejeme Vám radostné Vánoce plné
štěstí, lásky a pohody.

Jaroslava Holinová

O poslední letošní tvoření byl opět velký zájem a tak bude řadu našich domácností
i letos zdobit vlastnoručně vytvořená dekorace.  Děkujeme všem za účast a obci
Libiš za možnost pořádat pro Vás tato tvořivá odpoledne. Přejeme Vám radostné blí-
žící se Vánoce a těšíme se na další setkání v novém roce. 

Jaroslava Holinová  a Drahomíra Zizlerová


