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Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,
Léto nám vystoupalo k svému vrcholu.
Věřím, že jste si díky příjemnému počasí
odpočinuli, prožili pěkné dovolené a na-
čerpali jste energii na další období. I když
jsem nemohla odjet na dětský tábor, svou
dovolenou jsem si užila nejvíce doma
a na chalupě se svými blízkými. Měla
jsem čas na některé své záliby – zahradu,
čtení, sportování, tvoření a turistiku po
krásných Čechách. Nedalo mi to, abych
neporovnávala vzhled obcí a přemýšlela,
jak vylepšit tu naši. Povídala jsem si
s představiteli jiných obcí a uznala, že to
máme všichni podobné. Určitě jsou nej-
důležitější vztahy mezi lidmi. Vycházet
se sousedy v dobrém, zamýšlet se, jestli
svým chováním člověk neobtěžuje okolí.
Zamysleli jste se i vy, zda v neděli odpo-
ledne mohou vaši sousedé odpočívat,
když vy zrovna máte touhu a jediný čas
posekat nebo vyrábět nějakou „libovku“?
Nejjednodušší je domluvit se se souse-
dem, určitě zase on bude shovívavější, až
si pustíte nahlas svou oblíbenou muziku.

Mgr. Pavlína Komeštíková
starostka obce

Budování v obci
V Nové Libiši pokračuje 3.
etapa výměny veřejného
osvětlení na Mělnické.
S tím byly spojené prob-
lémy s osvětlením v celé
části. Omlouváme se, že ne-
svítila světla i v jiných uli-
cích – probíhala výměna
LED úsporných svítidel na
stávajícím osvětlení v loka-
litě od železniční tratě „Kra-
lupka“ k hranici s Nerato-
vicemi. Na Mělnické se při-
pravuje i vedení optického kabelu, proto
byly napojené ulice ve tmě. Nechtěli
jsme nesvícením ušetřit za elektřinu. Ter-
mín dokončení je posunut do konce září.
Výměna veřejného osvětlení by zname-
nala poničení záložního zdroje hlásičů.
Rozhlas nebyl funkční na všech hlási-
čích, zejména v lokalitě U Rozvodny až
Na Vinicích po „Kralupku“. Správné do-
ladění s vaší zpětnou vazbou můžeme do-
končit v září. Systém BORA se již
nevyrábí a nové zařízení je ze tří čtvrtin
hrazeno z dotace, zvolili jsme nejefektiv-
nější řešení informovanosti občanů. Pra-

cujeme na nové vlastní znělce a zreduku-
jeme opakování hlášení, aby neobtěžo-
valo.
V Nové Libiši se občané také dočkali no-
vých autobusových zastávek, zatím v jed-
nom směru. Jsou objednány další lavičky,
aby cesta po Mělnické byla protknuta od-
počívadly. Na ně se budete moci těšit od
října.
Ještě jednou se omlouváme za případné
obtíže s tím spojené. Děkujeme vám za
pochopení.

Mgr. Pavlína Komeštíková

Každý pěstitel se snaží mít krásnou za-
hradu, balkónové truhlíky. Spousta té
krásy je ukryta za vašimi ploty. Elektro-
nicky se nikdo nechtěl podělit o svá zá-
koutí. Ale některá prosvítají nebo jsem je
měla možnost vidět. Musím říci, že i loni

byla soutěž o ten nej truhlík velmi ná-
ročná, protože jich byla a je spousta nád-
herných.
V letošním roce byla vyhlášena soutěž
o veřejný prostor – vnější předzahrádku.
Ti, kdo mají krásnou vnitřní za plotem
nebo tam žádná ani nemůže být jsou bo-
hužel v nevýhodě. Letos byla největším
kritériem soustavnost a expandování
s přesahem… loňská vítězka dala tak vy-
soko laťku, že nebyla překročena. Věřím,
že jí ocenění udělá radost, tak jako dává
radost kolemjdoucím návštěvníkům. Štět-
kovi zase pomohli velmi vkusně dotvořit
park před sokolovnou. Třetí oceněná do-
plňuje označení ulice nomen omen. A zde
jsou jména vítězů. 

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku
v Libiši
1. místo Lenka Čubová 

získává poukázku do Růžové zahrady
ve výši celoroční platby za odpad

2. místo Romana Čermáková
získává poukázku do Růžové zahrady
ve výši půlroční platby za odpad

3. místo Jana Kalinová
získává poukázku do Růžové zahrady
ve výši čtvrtiny platby za odpad

Zvláštní cenu získává Markéta Stanko,
která je čerstvě držitelkou ocenění „Pří-
rodní zahrada“. Ráda zájemcům svou za-
hradu po předchozí domluvě předvede.
Získává poukázku v hodnotě celoroční
platby za odpad.

Výsledky 2. ročníku soutěže 
o nejkrásnější předzahrádku v Libiši

Pelargonie paní Mileny Provazníkové
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Blahopřejeme 
spoluobčanům, kteří
oslavili významná jubilea
Srpen

Máša Antonín
Švecová Zlatuše
Kinská Libuše
Lukešová Zdeňka
Pazderová Marie z Nové Libiše
Pazderová Marie ze Staré Libiše
Mašková Edita
Jarešová Danuška

Září
Simkovič Ivan
Svoboda Zdeněk
Rychnovský Václav
Pazdera Miroslav

Vítáme nové občánky
Novými občánky naší obce jsou: 

* Borona Patrik
* Dvořáková Isabella
* Poborská Nela
* Martináková Anežka
* Pazderová Klára
* Veselá Alexandra

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

Bez rašeliny, bez umělých hnojiv a bez
pesticidů. Tato tři hlavní kritéria musí spl-
ňovat každá přírodní zahrada. Z 15 dal-
ších kritérií, která se vztahují na založení
zahrady a péči o ni, musí být splněno 10.
Například – druhová rozmanitost v pří-
rodním trávníku, ovocná zahrada, využití
dešťové vody, kompostování, živý plot
z planých druhů keřů a další. Jsou-li tato
kritéria splněna, majitelům zahrady je
udělena zahradní plaketa „Přírodní za-

hrada“. Ta není jen ozdobou zahradní
branky, ale také poděkováním majitelům
zahrady, kteří spolupracují s přírodou.
Poděkování z mé strany patří vám všem,
kdo zkrášlujete svoji zahradu a okolí byd-
liště, svoje okna, i náš společný prostor.
Děkuji všem, kdo po sobě uklízí odpadky
a neodhazuje nic kolem cest.

Mgr. Pavlína Komeštíková

1. místo Lenka Čubová 2. místo Romana Čermáková 3. místo Jana Kalinová

Pozvánka na 12. zasedání 
zastupitelstva obce 

Jednání se bude konat dne 14. 9. 2020 od 18 hod. 
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přírodní zahrada
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Na dvou promítáních letního kina byla
prezentována studie přístavby II. stupně
školy veřejnosti. Vesměs pozitivní ohlasy
potvrdily tento potřebný krok. Obec je
povinna zajistit předškolní i základní
vzdělávání ze zákona, nelze tuto povin-
nost přenášet na někoho dalšího. Bude
úkolem zastupitelstva výběrovým říze-
ním nalézt zpracovatele projektové do-
kumentace. Náklady vypočítané na
základě objemových hmot ve studii činí
170 mil. Kč. Dokumentace může nalézt
rezervy, přesto by bylo vhodné kofinan-

covat tuto stavbu z různých zdrojů (MF,
MMR, MŠMT a KÚSK). Rovněž lze
vzhledem k výborné kondici obce finan-
covat část prostředků úvěrem zafixova-
ným na 10 let se sazbou do 1 %. Splátky
lze odložit, až odezní dopady koronaviru
a rozložit splátky na 20 let s možností
předčasného splácení bez penále. Vlastní
prostředky na účtech však nechceme sni-
žovat pod obvyklou výši provozního
salda. (Musí být na opravy a nenadálé si-
tuace.) Tato investice je potřebná, jak už
snad každý chápe. Nemůžeme brzdit roz-

voj obce, nejaktuálněji tuto potřebnou in-
vestici. Problém kapacity škol neodsu-
neme a ve Středočeském kraji nezmizí.
Čím dříve se nám podaří zajistit financo-
vání, tím dříve zajistíme potřeby rodičů
starších dětí. Celá studie je k nahlédnutí
na obecním úřadě. 
Vizualizaci si můžete prohlédnout na
tomto odkazu: https://www.youtube.com/
watch?v=8npHuwz3uvo&feature=youtu.
be

Pavlína Komeštíková

Studie přístavby II. stupně školy
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Pojďme tvořit vzpomínky
Protože ty z uplynulého školního roku ne-
jsou takové, jaké bychom si přáli. Některé
děti jsme od března neviděli, mnoho čin-
ností jsme nedokončili a některé aktivity
jsme nemohli ani začít. Ale nechceme být
smutní. Věříme tomu, že i přes současnou
nelehkou dobu, bude následující školní

rok pro naše aktivity příznivější. Všichni
se už těšíme na nový školní rok, na ta-
kový, který nám všem poskytne čas na
společné hry, činnosti, zkoumání, tvoření,
prostě na každodenní radosti i starosti. 
Připravili jsme dětem rok plný zajíma-
vých témat, projektů a her, ve kterých se

budou seznamovat s okolním světem,
které je povedou k sebeobsluze, k po-
hybu, k přátelským vztahům, k hudeb-
nosti, k přírodě, k vlastnímu zdravému
JÁ, k logickému myšlení, a především
k radosti z činností a bádání. 
V měsíci srpnu jsme vymalovali celou bu-
dovu mateřské školy, v jedné třídě je vy-
měněný koberec, hračky a vše k provozu
potřebné je již čisté a srovnané na svých
místech, připravené pro děti, které tomu
všemu teprve dodají ten správný rytmus
a řád. Z hygienických důvodů jsme v pro-
vozním a organizačním chodu dne udělali
důležitá opatření tak, abychom elimino-
vali veškerá rizika spojená s přenosem in-
fekčních nemocí. Připravili jsme se
důkladně a již se těšíme se na nový školní
rok, který nám umožní sledovat a podpo-
rovat každodenní dění, na které budeme
později všichni rádi vzpomínat.

Všem dětem a rodičům přejeme pozitivně
laděný následný školní rok. 

Švecová Hana, ředitelka MŠ LibišAutor fotografie: Vzpomínky od Delfínky - Veronika Derflová

Opravdu za to mohou psi?

V minulém čísle jsme otiskli zprávu, že
se šetřením potvrdilo „úmyslné“ trávení
psů v naší obci. Krátce po tom, když se
radnice roznesla do schránek, mi zazvonil
telefon. Paní na druhé straně pomyslného
drátu toho měla na srdci mnoho. Začala
tím, že ty lidi, trávící psy, chápe! Ani jsem
se nesnažila proud jejich slov zastavit.
Zalapala jsem po dechu. Součástí naší ro-
diny jsou dva psí senioři. Patnáctiletou psí
babičku jsme si před třemi lety přivezli
z trojského útulku a je to taková kopa psí
lásky, že to ani neumím popsat. Dovedu
si představit, jak moc zoufalí museli být
majitelé otrávených psů a naopak si ne-
dokáži představit, že by jim někdo
úmyslně ublížil. Chvíli jsem se opravdu
nezmohla na to, abych paní v telefonu za-
brzdila a to bylo dobře. Dozvěděla jsem
se, jaký je pohled z druhé strany. Rozči-
leně mi vysvětlila, jak jí někteří naši bez-
ohlední spoluobčané, venčící své
čtyřnohé mazlíčky, vadí. Že má věčně

plnou předzahrádku psích hromádek,
uklízí to pořád dokola, už tam má místo
kytek raději trávu a tu ještě manžel od-
mítá chodit sekat, protože „Kdo má pak
tu sekačku od psích hromádek čistit….“.
Po pár minutách jsem zjistila, že nám
vlastně oběma vadí stejná věc. Paní se
uklidnila a zbytek, ne zrovna krátkého,
rozhovoru již probíhal v klidu a v přátel-
ských tónech, kdy jsme si vzájemně po-
stěžovaly a svorně si notovaly. Že máme
své vytipované favority, kteří, když jejich
pes na procházce tvoří hromádku, oni
zrovna počítají mráčky na obloze a pře-
mýšlejí, jestli náhodou nezaprší. A to nej-
lépe tak dlouho, až mají pocit, že jsou od
hromádky v dostatečně bezpečné vzdále-
nosti, aby to vypadalo, že se jich tento
problém netýká. Shodly jsme se, jak nám
to oběma vadí a já jsem nakonec paní slí-
bila, že o tomto všeobecně známém prob-
lému do příští Libišské radnice určitě
napíši.
Když obecní úřad jednal o tom, kam ještě
umístit koše a stojany se sáčky pro pej-

skaře, měla jsem pocit, že je to skoro
jedno. Ve Školní ulici jsou tyto stojany na
dvou místech a čisto je tam jen když je
zrovna posečená tráva a hromádky pobere
sekačka. Prostě chodí na procházku i ti,
kteří úklid po svých psech vůbec neřeší.
Většina z nás jde na procházku se sáčkem
v kapse a tak bych tímto chtěla oslovit
hlavně ty, kteří zatím mají pocit, že na ve-
řejném prostranství se kdeco ztratí (a
nebo to někdo jiný uklidí). Vždyť doma
na zahradě nebo na dvorku uklízíme také
a nechceme chodit a žít mezi hromád-
kami našich psích kamarádů. Prosím,
uklízejte na procházkách po svých psech.
Pokud měla paní v telefonu pravdu, může
se pak stát, že někdo zlobu za vaše bez-
ohledné chování obrátí proti někomu, kdo
za to přece vůbec nemůže.

J. Holinová

V době uzávěrky se stala opět další otrava
menšího psa, to je velká daň za to, že si
jiní po psech neuklidí. P. K.

Rubrika: Chci vám napsat...
Otevíráme novou rubriku, kam nám můžete napsat, co vás v naší obci trápí, nebo naopak, 
co máte rádi a co vám dělá radost.
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Začátek nového školního roku připadá na
úterý 1. září a všichni doufáme, že do
školních lavic usedneme bez větších ome-
zení.
Konec loňského roku byl vzhledem ke
koronavirové krizi ochuzen o tradiční,
námi pořádané akce. Nemohli jsme pořá-
dat vybíjenou „O pohár starostky“ obce
Libiš ani zahradní slavnost, která je spo-
jená s vystoupením žáků, ale také s „vy-
řazováním páťáků“. Proto si paní učitelka
s paní asistentkou připravily netradiční
rozloučení s našimi absolventy, které pro-
běhne koncem srpna. Na děti čeká malé
překvapení, ale hlavně si všichni užijí

shledání a zároveň rozloučení před tím,
než se rozprchnou do nových škol.
Někteří žáci se do škol vrací po více než
pěti měsících a věřte, že se všichni těšíme,
až se shledáme. Nejvíce se asi těší 29 prv-
ňáčků, kteří měli tu smůlu, že nemohli
přijít k běžnému zápisu a nestihli si školu
prohlédnout ani při Dni otevřených dveří.
Bude to pro ně tedy velká neznámá, kte-
rou jim chceme ulehčit výjezdem na
školu v přírodě, kde se seznámí se svými
spolužáky, ale také s učitelkami. 
Letos do školy v přírodě vyrazíme ve
dvou termínech. První, čtvrtá a pátá třída
pojede na školu v přírodě od 14. – 18. 9.

2020 do Trhové Kamenice. Druhá a třetí
třída vyrazí o týden později od 21. – 25. 9.
na Malou Skálu. Doufáme, že nám naše
plány nic nezkříží, a že si všichni vyna-
hradíme dlouhé odloučení. 
V druhé polovině školního roku nás čeká
dlouho očekávaná přestavba půdních pro-
stor, která nám zajistí další prostory k vy-
užití. Zajistí nám tak místo pro výuku
a zájmovou  činnost.
Všem přejeme hezký zbytek prázdnin
a těšíme se na shledání 1. září v 8 hodin.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš
Mgr. Karla Baťhová

Co nám přinese nový školní rok?

HUDEBNÍ SETKÁNÍ
Současná koronavirová situace nám za-
míchala i s jindy pravidelnými kulturními
akcemi. Po zrušení březnového koncertu
Malé muziky Josefa Nauše jsme po delší
pauze před prázdninami v Libiši přivítali
známé hudební duo ADAMIS. Červnový
podvečer byl zaplněný hezkými písnič-
kami i přes netradiční uspořádání stolů na
ploše sokolovny, rozestupy a hygienická
opatření. Myslím si, že pokud bychom
chtěli s příští hudební akcí počkat do
doby, kdy se nám situace úplně zklidní
a žádná opatření nebudou v platnosti, asi
bychom Vám ještě dlouho žádný hezký
zážitek nepřichystali. A tak bychom Vás

rádi pozvali na setkání s Václavem Žá-
kovcem a Annou Volínovou, tradičně do
sokolovny, 17. září 2020. V jejich podání
uslyšíte řadu známých písniček a snad
s námi strávíte hezký čtvrteční večer.
Podle nařízení platných od 1.září 2020
budeme muset k minulým opatřením při-
dat i povinné roušky. Věřím, že všichni
chápeme smysl těchto opatření, která jsou
především pro bezpečnost nás všech
a bez jejichž přísného dodržování by-
chom žádnou akci pořádat nemohli. Snad
i přes tyto komplikace si příští hudební
setkání najde své příznivce. 

J. Holinová

OBEC LIBIŠ VÁS ZVE 

NA HUDEBNÍ SETKÁNÍ
Přijďte si poslechnout krásné písničky  

VÁCLAVA ŽÁKOVCE 
a ANNY VOLÍNOVÉ

Ve čtvrtek 17. 9. 2020
v 17,00 v sokolovně v Libiši

(Během akce budou dodržena platná 
hygienická opatření). Vstupné dobrovolné.

Hudba žije v našich srdcích. Naše obec
je známá především v Praze, ale i v hu-
debních kruzích po celé České repub-
lice i mimo ni. Jsou to manželé
Jaroslava a Antonín Šilhavých, kteří se
o to zasloužili. 
Začátek byl velmi prostý, zalíbilo se jim
místo bývalé drážní budovy zvané „Na
Staré Štaci“. V zahraničním hudebním
světě jsou Jazzové zahrady velmi uzná-
vané a vyhledávané pro svůj klid a atmo-
sféru. Bylo tedy rozhodnuto. V roce 1994
začalo dlouhé putování po úřadech.
V tomto roce byly zakoupeny budovy od
původního majitele tedy Českých drah.
Cesta trnitá, ale úspěšná. K prodeji bylo
potřeba 35 razítek různých institucí. Jenže
vše pokračuje dále. O dva roky později po
neustálém vyčerpávajícím a vytrvalém
vyřizování na dalších institucích byly za-

koupeny i pozemky souvisejícími s budo-
vami. Majitelem byl tehdy Český stát
a dráhy jej pouze užívaly. K cíli ovšem
bylo třeba, aby manželé Šilhaví vyřídili
ještě dalších 40 razítek. V této fázi zbyla
jen „maličkost“, nic jiného, než aby za-
sedla schůze vlády ČR, potvrdila výjimku
a Ministerstvo financí mohlo uskutečnit
prodej. To se i stalo. V roce 1999 se za-
čalo vyklízet, bourat, stavět, upravovat
terén, parkoviště, oplocení, jeviště, soci-
ální zázemí, prostory baru i prostor pro
diváky.
Barevné tóny babího léta v roce 1999 po
zdárném kolaudačním řízení oznámily
svým prvním koncertem zrod nového kul-
turního místa v Libiši. Hraje se zde nejen
pro milovníky jazzu a swingu. Na své si
zde přijdou i posluchači country stylu. 
Již 20 let mohou návštěvníci a hudební

hosté nejen z České republiky navštěvo-
vat festival „Jazz ve křoví“. Tento rok
4. září 2020 od 19. hodin čeká Jazzovou
zahradu návštěva Sunny Groove Dixie
z Rigy. Toto hudební uskupení hraje
Neworleánský dixieland na festivalech po
celé Evropě. Obec Libiš při této příleži-
tosti převzala finanční podporu hudeb-
níků, kteří vystoupí poprvé v Libiši a dále
pokračují na Jazzový festival v Plzni. Sr-
dečně zveme do kulturního klidného hu-
debního prostředí Jazzové zahrady Na
Staré štaci. https://jazzova-zahrada.web-
node.cz/
Přejeme mnoho nevšedních zážitků všem
hostům a návštěvníkům. Mimořádné po-
děkování za vytrvalost a stálou chuť
i v této nelehké době dávat lidem něco ze
sebe, patří manželům Šilhavým.

Marta Doležalová

Letní Jazzová zahrada v Libiši
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V sobotu 25. července za slunečného po-
časí zrealizovali společně spolek Ultreia,
ŘK farnost Neratovice, obec Libiš a SDH
Libiš s dalšími dobrovolníky pěší pouť do
naší obce.  
Poutníci pod vedením hlavního organizá-
tora poutníka Petra Hirsche vyšli od kos-
tela sv. Václava z Prahy Proseka.
Slunečný den jim přál, a tak absolvovali
26 km až do naší vesnice. 
V Libiši je čekalo velké přivítání s občer-
stvením a dárky na památku tohoto slav-
nostního dne. Kdysi, v minulých dobách,
poutníky přijal vždy nějaký sedlák ve vsi.
Většinou jim poskytl stodolu jako nocleh
a dal jim i něco k snědku a vodu na osvě-
žení. Ubytování aktuálně nebylo třeba, ale
obec Libiš zajistila pohoštění ve formě
pití, pečiva a polévky, kterou uvařil Ivo
Pazdera z restaurace Špičajda a obsloužili
velmi pěkně a rychle libišští hasiči. Zde
se také odehrála mimořádná a nepřipra-
vovaná událost. Mezi poutníky byl celou
cestu také nakladatel a vydavatel Ladislav

Židoň, který vydal knihu
Ondřeje Faktora „Vejdi
poutníče“ o libišském
kostele sv. Jakuba. Tato
cesta byla i pro něj
velmi náročná, a tak da-
roval dvěma nejstarším
poutnicím za odvahu
a úžasný výkon dvě výše
jmenované knihy. Dámy
byly mile překvapeny,
poutníci se zasyceni
odebrali do kostela
sv. Jakuba. Zde je čekala mše svatá, kte-
rou vedl páter Peter Kováč, koncert
operní pěvkyně Lucie Bildové ze Státní
opery ND, přednáška Zdeňka Koubka,
shlédnutí malé výstavy o historii kostela,
prohlídka zvonice a možnost zakoupení
knihy „Vejdi poutníče“ od Ondřeje Fak-
tora.  V průběhu celé akce naši dětští re-
portéři natáčeli rozhovory s poutníky
a hosty Svatojakubského putování. Zá-
znam vysílání najdete v archivu Dětského

rádia Mělník studia Libiš v sekci nazvané
„Prázdninový reportér“. Program byl za-
končen ve staré hasičské zbrojnici, kde se
do večera vyprávělo a povídalo. 
Děkuji všem organizátorům a dobrovol-
níkům za jejich práci. Nejen na sociálních
sítích naši vesnici hodnotili velmi pozi-
tivně, jak přístupem lidí, vytvořením
krásné atmosféry, ale i upraveností
vzhledu obce.

Marta Doležalová 

Svatojakubská pouť k libišskému kostelu

Naši libiští zahrádkáři pečují o své za-
hrádky s velkou láskou. Nejen, že je to je-
jich koníček, ale v dnešní době i zdroj
zdravých potravin. Vědí, čím rostlinám
podpořit růst bez chemie a lákají na svá
políčka výběrem rozmanitých plodin
i tolik důležitý hmyz k opylení květů.
Tento rok se své odměny dočkal i zahrád-
kář pan Jan Komárek. Na svém domku již
několik let pěstuje mučenku modrou /Pas-
siflora caerulea/, která pochází především
ze Střední a Jižní Ameriky. Letos se mu-
čenka rozrostla díky, krásným slunným

dnům a odměnila pana Komárka více jak
pěti sty překrásnými květy a poupaty. 
V současné době se i u nás mučenky staly
nejpěstovanějšími rostlinami tropů. Nejen
pro svůj krásný květ, ale i plody. Plod mu-
čenky jedlé má tvar vejce fialové či žlu-
tavé barvy. Je přes čtyři sta popsaných
druhů, ale jedno mají společné jejich
liány se mohou rozrůst až do 50 metrů. Ti,
kteří se zamýšlejí, zda někdy tento plod

ochutnaly postačí název maracuya.
Panu Komárkovi děkujeme, že nám uká-
zal krásu své zahrádky a přejeme spoustu
pěkných výpěstků, sílu a mnoho zdraví.

Marta Doležalová

Obsáhlý rod mučenek čítá na čtyři sta popsaných
druhů, které pocházejí především ze Střední a Jižní
Ameriky. U mnoha druhů se snoubí krása květů a vy-
nikající chuť plodů. Není divu, že se mučenky staly jed-
němi z nejpěstovanějších rostlin tropů. Ve španělsky
hovořících zemích se plodům říká chinola, granadilla
nebo maracuya. Ve frankofonních oblastech pro ně
mají pojmenování granadille nebo couzou a anglicky
se nazývají passionfruit.

Krása mučenek neomrzí

MOŠTOVÁNÍ
Zahrádkáři v Libiši oznamují, že zahájí
moštování příjmem jablek 24. 8. 2020
a pak dále každé pondělí a to
v dopoledních hodinách od 7:30h 
až 11:30 h, odpoledne od 14:00h do
17:00h až do odvolání.

Padaná jablka musí být čistá, nenahnilá,
bez listí a nepřezrálá. Za každých 10 kg
jablek obdržíte 8 ks lahví 0,7 l moštu.

Člena zahrádkáře stojí jedna lahev 10,-
Kč; nečlena 14,- Kč.

Rádi uvítáme každého majitele 
s jakýmkoliv množstvím jablek.

Bližší informace obdržíte 
na tel. č. 774 932 167 od pana Jana 

Komárka, vedoucího moštárny.



zájmové spolky

Letní hradecká secvičná v Libiši

7

Legendární Elvis v Libiši

Sobotní večer patnáctého srpna v Jazzové zahradě Na Staré štaci
patřil vzpomínkám na ikony hudebního nebe Franka Sinatru, El-
vise Presleyho, Karla Hálu a další. 
Hostem byl zpěvák Rosťa Pechoušek. Svým uměleckým do-
jmem zanechal v každém návštěvníkovi pocit, že Elvis skutečně
žije. Lidé jej ocenili velkým aplausem nejen za krásný sametový
hlas, ale i kostýmní rekvizity, kterými dotvořil již tak skvělou
atmosféru večera. Ve svém vystoupení nezapomněl ani na své
obdivovatelky, s kterými se nechal vyfotografovat.

Marta Doležalová

V polovině srpna proběhlo ve špičákově
zahradě již třetí setkání spolků historické
rekonstrukce kolem Projektu Hradeckého
dvora (hradeckydvur.net). Z celé repu-
bliky dorazilo na čtyřicet účastníků. Ti se
učili krom boje ve společné formaci
i lepší kooperaci mezi sebou i s přítom-
nými lukostřelci a jezdci na koních.
Věrná rekonstrukce historie, neboli cizím
slovem reenactment, se částečně vyvinula
z klasického historického šermu, který

můžeme znát nejen z českých hradů
a zámků. Reenactment jde však svou
vlastní cestou a jde mu o co nejvěrnější
ztvárnění konkrétní historické etapy.
V tomto případě období královny Elišky
Rejčky a nástupu Lucemburků na český
trůn.
Pokud by měl někdo zájem o více infor-
mací nebo se i sám zapojit do projektu,
můžete se ozvat Miroslavu Mölzerovi ml.
v Libiši na adrese Budovatelů 151/1.

TVOŘENÍ
- textilní nákrčník
- náramek 
- rouška
Milé příznivkyně našeho
malého tvoření, pojďme
se společně tentokrát po-
dívat trošku s nadhledem
na podzimní nošení rou-
šek. Pokusíme se udělat z nich sladěný doplněk v kompletu
s moderním nákrčníkem. Tvořit budeme z textilních špagátů
BISKVIT a BOBILON.
Na výběr budete mít špagáty v pěti barevných variantách.
Materiál na tvoření vám zakoupila obec Libiš a my jí tímto za
dlouholetou podporu našich tvůrčích podvečerů velice děku-
jeme. Sejdeme se v zasedací místnosti obecního úřadu v úterý
8.9.2020, nebo ve středu 9.9.2020 v 17,00 hodin (dle do-
mluvy). Budeme pracovat opět v malém počtu 10 účastníků
a samozřejmě dodržovat i opatření platná od 1.září 2020. Zá-
jemkyně o tvoření se mohou přihlásit na telefonním čísle 602
467 221. 

Na setkání s vámi se těší 
Jaroslava Holinová a Drahomíra Zizlerová 
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STOLNÍ TENIS
Letní příprava v plném proudu

I když stále není jasné, zda v září začne
soutěžní sezona, tréninkové dávky běží
v obvyklé podobě. Každou středu a pátek
večer se tak z libišské sokolovny line cha-
rakteristický zvuk plastového míčku do-
padajícího na dřevěný stůl.
Ping-pong-ping-pong a tak stále dokola.
Říká se, že trénink dělá mistra a i když
jsme stále na začátku (v porovnání
s ostatními mužstvy), jdeme si krůček za
krůčkem za svým a sice býti plnohodnot-
ným a respektovaným týmem, kde se
body nezískávají snadno. Minimálně na
organizační úrovni a svým zázemím jsme
již toto plně dosáhli. V průběhu poslední
sezony jsme zorganizovali 2 turnaje
a naše zázemí se díky péči správců areálu
řadí k nejlepším v okresním přeboru.
Sportu zdar.

Váš oddíl stolního tenisu, 
TJ Sokol Libiš

Fotbal
Zdravím všechny čtenáře libišského
plátku v tomto opravdu vypečeném létě.
Prázdniny ve fotbale jsou dané věkovou
kategorií a tak zatím co přípravky začí-
nají v průběhu srpna, tak na druhé straně
muži "A" začali s novým trenérem už
14.7. Letní příprava, přátelské přípravné
zápasy, doplnění mančaftu a 15. 8. první
kolo MOL CUPu
proti Vltavínu Praha
a týden nato už první
mistrák divizní sou-
těže doma s Letohra-
dem. Jako vždy budou
domácí zápasy v so-
botu od 10:15. Odpo-
ledne od 17:00 budou
hrát okresní přebor
muži "B" v derby
s Obřístvím a týden na
to se doma představí 

žáci a dorost v krajské soutěži. Mladší
žáci a přípravky do soutěže vlítnou v září.
Všichni se v přípravě tužili, a tak budeme
věřit v dobré výsledky. Rozpisy jednotli-
vých zápasů všech týmů najdete na na-
šich stránkách a my se budeme těšit na
Vaši návštěvu.

Standa Míšek

OSMISMĚRKA
(Hrajeme o červený hrníček se znakem naší obce. Vyluštěné znění osmisměrky na-
pište na lístek, připište své telefonní číslo a lístek vhoďte do poštovní schránky
u dveří obecního úřadu. Výherce hrníčku vylosujeme 30. 9. 2020 a budeme ho
kontaktovat na přiložené telefonní číslo.)

Obdivoval krásné stavby venkovských kostelů, které tak rád maloval. Český grafik, malíř,
ilustrátor, rytec, příležitostný výtvarný kritik a profesor kreslení, se narodil 10.října 1883
v Mladé Boleslavi. Absolvoval gymnázium v Novém Bydžově a roku 1901 maturoval na
reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze. V letech 1903–1906 studoval architek-
turu u profesorů Kouly a Schulze na ČVUT v Praze. Na polytechnice se seznámil s P. Ja-
nákem a studentem dějin umění V. V. Štěchem. Právě Pavel Janák a V. V. Štech ho
ovlivnili, aby přestoupil z architektury a začal studovat uměleckou školu. Mnoho z jeho
prací bylo inspirováno gotickou a barokní architekturou a mystikou středověku. Často
pobýval u Štechů v Libiši a kostel Svatého Jakuba Většího zachytil na několika svých ob-
razech. Jméno tohoto umělce, který při svých návštěvách Libiše obdivoval tuto nádher-
nou gotickou stavbu a bývá často nazýván hvězdou českého symbolismu, najdete
v osmisměrce.

Výherkyně minulé osmisměrky
Hrníček se znakem naší obce jsem výherkyni
minulé osmisměrky jela předat do libišského
domova seniorů. Paní Edita Mašková bydlí
v domově Sv. Jakuba již deset let. Je to milá
a úžasná paní, které by její krásný věk
opravdu nikdo nehádal. Gratulujeme jí
k výhře i k významnému životnímu jubileu
a přejeme pevné zdraví a stále takový životní
elán, jako má dnes. J.Holinová

Osmisměrka byla vytvořena na stránkách 
http://osmismerky.relaxweb.cz/



Přátelé, kamarádi ,
máme za sebou čas dovolených a odpočinku, který jsme si všichni doufám dosytosti užili.  Nyní jsme opět v plné
síle připraveni na společná setkání, při kterých si budeme moci nejen užít hodně zábavy, ale také se věnovat
práci na technice a majetku nám svěřeném. Během prázdnin jsme se podíleli na několika akcích pro naše členy a
občany obce, o kterých se dočtete v našich listech. Kromě toho jsme se pustili do přípravy celodenní akce pro naše
občany a hasiče, na které vás rádi uvidíme. S pozdravem Jakub Janda

n Jak dlouho jsi u ha-
sičů a co považuješ za
svůj největší úspěch?
U hasičů jsem od roku
2000, což je tedy letos 20

let. To už nějaká doba je :-D
Za největší úspěch? To se takhle těžce říká za
těch 20 let, ale tedy hlavně za těch posledních
15 let, kdy jsem se podílel aktivně na všem ve
sboru, jsme uspořádali přes 100 akcí, a to od
dětských táborů, závodů, plesů, oslav. Za nej-
větší úspěch, ale asi považuji to, že mě ještě
někdo poslouchá, a že můj názor má nějakou
váhu, přece jen za tu dobu co vykonávám něja-
kou funkci ve sboru (od roku 2008 jednatel) se
vystřídalo ve sboru spoustu lidí.
n Co je vlastně úkolem druhého místosta-
rosty v SDH Libiš? 
Mým úkolem je předávat zkušenosti, které jsem
posbíral za ty roky, co jsem dělal jednatele sboru
těm mladším. Vedení sboru se letos dosti změ-
nilo, takže můj úkol je jasný. Předat ty zkušenosti
dál.

n Jak ses vlastně k hasičskému sportu do-
stal? 
Psal se rok 1999 a u hasičů již byla moje sestra.
Já se tam dostal vlastně náhodou, a to přes Ha-
sičský tábor, který tenkrát pořádal, náš již zes-
nulý čestný starosta, Petr Vágner. Takže na
táboře jsem si okusil o čem hasičina je a propadl
tomu. 
n Co by si rád u hasičů ještě letos zvládl
udělat? 
Letošní rok byl všelijaký, spousty plánů nám pře-
kazila karanténa a situace v Republice. Každo-
pádně jsem si nedával nějaké cíle pouze na
letošní rok, ale spíše na celé volební období.
Zase to posunout trošku dál. Jsme v rozkvětu,
daří se nám na všech frontách, takže to mini-
málně udržet.
n Je něco, co by si u SDH změnil? 
Neříkám, že není co měnit, ale nenapadá mě
nic, co bych chtěl vyloženě změnit.
n Jaký máš vzor v SDH? 
Mým vzorem byl vždy již zmiňovaný Petr Vágner,
a potom bývalý velitel JSDH a můj již také zes-

nulý strýc Milan Frýdl. Od
obou jsem se toho hodně na-
učil.
n Jaké je tvé zaměstnání
v osobním životě a máš díky
tomu, že jsi v SDH čas na koníčky? 
Jsem voják z povolání, a jelikož pracuji
na směny, tak i přes časovou náročnost
činností u SDH mám čas i na koníčky. Člověk
si musí najít kompromis.
n Sám organizuješ několik akcí jako na-
příklad Gulášobraní – můžeme se na něj
těšit? Nebo ho nahradí jiná akce?    
Gulášobraní nám letos bohužel kvůli špatné si-
tuaci nevyšlo, ale jelikož loňský první ročník měl
obrovský ohlas, počítám s tím, že příští rok opět
bude. Takže nahrazovat ho nebudeme a na nové
akce není moc prostoru, ale neříkám, že se mi
v hlavě zase nezrodí nějaký nápad, který nako-
nec zrealizujeme. To vše je otázka času, nechme
se překvapit, co nás příští rok čeká.

MK

Bulletin dobrovolných hasičů Libiš
Tento bulletin je určen pro všechny malé i velké dobrovolné hasiče 
z krásné obce Libiš a pro všechny, kteří se zajímají o dění a činnost sdružení 
a Výjezdové jednotky SDH Libiš.
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HASIČSKÉ LISTY
SDH Libiš

Libušino náměstí

HASIČSKÉ LISTY

Slovo starosty na úvod

Rozhovor s Václavem Barcalem

SDH při nouzovém stavu v číslech
Nouzový stav pro nás znamenal výjimečné
nasazení při ochraně obce a pomoci obča-
nům. Zapojili se všichni členové výjezdové
jednotky i dobrovolníci z řad SDH.
V polovině března, ještě před vyhlášením
nouzového stavu Vládou ČR, jsme již organi-
zovali šití roušek a řešili jsme, jak můžeme být
našim nejohroženějším nápomocni.
V první fázi jsme ušili 2 roušky pro všechny
občany nad 65 let, kterých je v obci 265 a roz-
vezli jsme je do schránek. I potom však šití
pokračovalo a celkový počet, který naši čle-
nové vyrobili, byl cca 1600 kusů. Naše roušky
odebíralo i například obvodní oddělní policie
ČR v Neratovicích a některá zdravotnická za-
řízení. Děkujeme všem švadlenkám i dárcům
materiálu. 

Všichni občané nad 65 let od nás dostali také
balení dezinfekce na ruce ze zásob nakoupe-
ných obcí. V práci jsme pokračovali výdejem
dezinfekce a ochranných prostředků všem
občanům. V nejkritičtější době probíhal na 4
místech v Libiši pro každého občana. V násle-
dujících fázích byl zajištěn na hasičské zbroj-
nici. Především při prvním výdeji bylo
množství hodně omezené, ale dostalo se na
každého, kdo přišel. Celkově bylo distribu-
ováno více než 800 l dezinfekce na ruce.
Další činností bylo zajištění nákupů potravin
a léků a jiná drobná pomoc pro naše seniory.
Drželi jsme každodenní služby a celkem jsme
jich zajistili na 40. Pro zajištění Vašeho bez-
pečí ve veřejných prostorech probíhala de-
zinfekce všech veřejně přístupných míst 3 x

týdně. Jednalo se o 23 výjezdů na všechny
autobusové zastávky, kontejnery, lavičky, dět-
ská hřiště, čerpací stanice, obchod, obecní
úřad, vchody bytových domů a podobně.
Zapojili jsme se i do znovuotevření mateřské
školky. Pro zajištění bezpečí personálu i dětí
probíhala dezinfekce kompletního mobiliáře
v zahradě MŠ třikrát týdně. Jsme rádi, že jste
všichni svědomitě dodržovali pravidla a po-
mohli nám společně tuto situaci zvládnout.

ušitých roušek 1600 ks
vydaná dezinfekce na ruce 800 l
spotřebovaná dezinfekce postřikem 1000 l
počet zapojených členů SDH 25
počet odpracovaných hodin více než 2000 h

MŠ





Preventivní činnost
– kropení rozpálených silnic

Ve dnech veder, které udeřily i v naší obci, se
výjezdová jednotka rozhodla pokropit ně-
které ulice Libiše. Při této činnosti zároveň
zjistila, že řidiči, minimálně v ulicích, které
projeli, dodržují předepsaný třímetrový pruh
pro projetí hasičského auta. Pokud by se opa-
kovaly tropické teploty výjezdová jednotka je
připravena znovu vyrazit. MK

Pěna pro malé
fotbalisty

Výjezdová jednotka byla požádána o pomoc
s vytvořením pěny pro malé fotbalisty ze So-
kola Libiš na rozlučce s jejich sezónou. Výjez-
dová jednotka neváhala ani vteřinu a moc
ráda malým fotbalistům pěnou rozlučku zpe-
střila. MK

Vedoucí mládeže si na 25. 6. připravili pro mladé hasiče a jejich rodiče sportovní odpoledne.
Sraz byl v 17:00 na nové hasičárně. Rodiče společně se členy SDH  byly rozlosováni do třech
teamů mladí hasiči pak do šesti. Na všechny čekalo nejen několik tradičně hasičských disciplín,
jako například motání hadic anebo podlez překážky, ale také disciplíny méně tradiční, napří-
klad Ruka noha nebo Přenášení vody po lžičkách. Ten den nebylo důležité, kdo vyhrál, ale aby
se všichni bavili, zasmáli a odpočinuli si. Na všechny účastníky pak čekal zmrzlinový pohár
a opečený buřtík. Jelikož sportovní odpoledne mělo moc pozitivní odezvu, určitě ho vedoucí
mládeže zopakují i příští rok. 

Zásahy
n 27. 6. 20:02 jsme byli povoláni k jiskření
u sloupu elektrického vedení a zahoření
pole v jeho bezprostředním okolí. Celý výjezd
se odehrál za vydatné bouřky. Po našem pří-
jezdu jsme spolu s jednotkou HZS z Nerato-

vic zjistili, že příroda si tentokrát poradila
sama a déšť požár uhasil samovolně. 

n 2. 8. 22:29 jsme byli povoláni k poskyt-
nutí technické pomoci v obci Zlonín. Jed-
nalo se o večer s velice vydatným deštěm.
Profesionální jednotky zasahovaly u jiných
událostí. Na místo jsme dorazili spolu s jed-
notkou dobrovolných hasičů z Kostelce nad
Labem. Naším úkolem bylo uvolnit ucpanou
odvodňovací rouru pod silnicí dříve, než se
voda ze strouhy vylije do přilehlých zahrad
a domů. K zásahu byl povolán i bagr. Do jeho
příjezdu jsme vodu přes silnici přečerpávali
technikou. Za pomoci bagru se podařilo vy-
kopat část roury a následně přesně identifi-
kovat místo ucpání. Zásah komplikovala
bezprostřední přítomnost vysokého elektric-

kého a plynového vedení. Na základnu jsme
se vrátili 3. 8. 2:30. Prosíme Vás, uvidíte-li ne-
pořádek (suť, dřevo či jiný objemný odpad)
v blízkosti či přímo v odvodňovacích trasách,
informujte obec o nutnosti jeho odstranění
včas. Jde i o Váš život a majetek. MŠ

Sportovní odpoledne s rodiči,
dětmi a členy SHD Libiš

Na co se můžete těšit
Situace je sice letos nevyzpytatelná, nicméně už nyní pro Vás chystáme některé
tradiční i méně tradiční akce. 
n Nejbližší se bude konat 27. 9. na nové hasičské zbrojnici. Nazvali jsme ji: Hasiče den.

n Dopoledne od 9:00 bude ve znamení tradičního závodu v požárních útocích Memoriál Mi-
lana Frýdla. Budeme rádi, přijdete-li nás v klání podpořit.

n Odpoledne od 15 hodin budeme pokračovat v duchu zábavy pro děti, kterou zakončíme
oblíbenou pěnou.

n Navečer, okolo 18 hodiny, přejdeme k zábavě pro dospělé. Těšit se můžete na taneční par-
ket, dobroty z grilu a posezení s přáteli.

Detail celého programu bude k dispozici na našem FB a na plakátech. 
MŠ





zájmové spolky

Paliativní hospicová péče
Charita Neratovice – středisko Libiš
Charita Neratovice poskytuje pro klienty
vedle sociální péče, domácí zdravotní
péči i paliativní hospicovou péči ve vlast-
ním sociálním prostředí na základě indi-
kace lékaře. Tuto péči indikuje praktický
lékař. Charita Neratovice spolupracuje
s paliativním lékařem z nemocnice Na
Bulovce, který rozepíše postup při zajiš-
tění péče a zmírnění bolesti těžce nemoc-
ného klienta. Tým vyškolených
zdravotních sester a sociálních pracov-
níků Charity zajišťuje paliativní péči, edu-

kuje rodinu a klientům pomáhá
v jejich těžké životní situaci
s péčí o jejich nejbližší. Pokud
klient a rodina požadují kněze,
snažíme se splnit jejich přání.
V období koronavirové krize
jsme zajistili velké množství kli-
entů a pomáhali rodinám těžkou
situaci zvládnout.
Díky dostatečnému vybavení je naše or-
ganizace v oblastech, kde působí,
schopna paliativní péči zajistit.

V případě potřeby rodin či lékařů 
se neváhejte s důvěrou obrátit 
na Bc. Kateřinu Doležalovou, 

tel.: 731 625 989

Příroda se mění i kolem nás

Toulky přírodou kolem slepého ramene
Labe jsou úžasné. Nejen že protáhnete
tělo, také si odpočinete po namáhavém
dni či týdnu, ale když jste tiše, vidíte
spoustu krásy kolem sebe. Pozorování
přírody není vůbec lehké, a tak když ne-
chcete být viděn a přece něco vidět, vy-
žaduje to klid a dobré oko. Ovšem stojí to
za to. 
Od jara u libišského lesa na odbočné
strouze zní žabí koncerty a mým snem
bylo vyfotit žabáka s měchýřky po stra-
nách hlavy. Ten den nastal. Opět koncert
a opět bedlivá očka mnoha druhů žab,
kteří vás sledují a při příchodu člověka je-
jich hubičky zmlknou. Jeden Skokan krát-
konohý si dodal odvahy a zazpíval a já
jsem jej mohla zachytit na fotografii.
Další pomyslnou metou je pro mne Led-
ňáček říční, který hnízdní na starém ra-
meni Labe. V mém hledáčku byli
tentokrát i malý živočichové. Zazname-
nala jsem fotoaparátem různé druhy
hmyzu. Včetně různých druhů vážek, ši-

délek, motýlů, much, brouků a pavouků.
A zde jsem narazila na louce na samce
Zápřednice jedovaté (Cheiracanthium
punctorium) Zápřednice jedovatá je po-
měrně velký a nápadný pavouk, který
svou velikostí budí pozornost. Samice do-
růstají velikosti 10–15 mm a patří tak
mezi největší druh zápřednic ve střední
Evropě. Samci jsou o něco menší a do-
růstají velikosti 7,5–12 mm. V obou pří-
padech se jedná o délku těla, bráno bez
končetin. Samičky jsou zbarvené méně
výrazně, převládá u nich zelenavé zbar-
vení zadečku, které se ke konci života
mění až v béžovohnědé. Samečkové mají
zadeček žlutý s nápadným tmavým po-
délným pruhem. Velmi nápadně jsou však
u obou pohlaví zbarvena klepítka a hla-
vohruď, která jsou výrazně oranžová až
červená. Pouze konec klepítek (chelicer)
je černý. V přírodě se s dospělými pa-
vouky můžeme setkat od začátku čer-
vence do přelomu října a listopadu.
S mláďaty se můžete setkat již od května.
Zápřednice jedovaté si dělají poměrně
velký zámotek na řadě travin. Já jsem ob-
jevila několik zámotků ve vrchní části rá-
kosu tedy v květenství.
Jedná se o pavouka, který dokáže boles-
tivě kousnout. U zdravého člověka způ-
sobuje lokální otok, nebo dočasné
znecitlivění okolí vpichu. Samozřejmě
u citlivějších osob, může být reakce od-
lišná, stejně jako je tomu po bodnutí vče-
lou, nebo vosou. 
Hysterie vyvolaná médii však není na
místě a vzhledem k relativní vzácnosti
a také ke skrytému způsobu života, kdy

většinou můžete pouze v červenci
a v srpnu objevit samce, kteří hledají sa-
mičky, se není potřeba tohoto druhu obá-
vat. Nebojte se přírody, ale respektujte ji. 
Odborná část včetně popisu zápřednice
převzata z https://www.macrophoto-
graphy.cz/.

Marta Doležalová
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Včelaři stočili z úlů umístěných v areálu Spolany padesát kilogramů
květového medu. Druhé stáčení se uskuteční v srpnu. Úroda je už
nyní větší než loni. Včelaři stáčejí med v neratovické chemičce tře-
tím rokem. Že jde o med mimořádné kvality, potvrdily nejen od-
borné testy Výzkumného ústavu včelařského, ale také dvě zlaté
medaile udělené v minulých letech porotou soutěže Český med. Le-
tošnímu medobraní přihlížela i skupina dětí zaměstnanců Spolany.
I přes omezení plynoucí z koronavirové pandemie zažily netradiční
formu výuky. Zkušení včelaři jim předvedli celý proces od sběru až
po finální stáčení medu do sklenic. 
Význam včel nespočívá jen v produkci medu a dalších látek. Včely
především pomáhají monitorovat kvalitu životního prostředí a za-
bezpečují opylení kulturních plodin i volně rostoucí vegetace. Je-
jich přínos pro přírodu je proto nepostradatelný. „Úspěšný chov včel
dokazuje, že se životní prostředí ve Spolaně, v chemickém závodě,
výrazně zlepšilo. Dnešní Spolana totiž s přehledem splňuje všechny
emisní limity a vliv výroby na okolí je minimální, což mimo jiné
dokazuje i kvalita medu. V rozšiřování chovu bychom rádi pokra-
čovali i v dalších letech. Do velkovýroby medu se ale pouštět ne-
hodláme. Spolanský med využíváme převážně jako pozornost pro
firemní partnery a pracovní návštěvy," řekl Miroslav Falta, jednatel
Spolany.
V okolí neratovického chemického areálu se nachází i díky toku
řeky Labe rozmanitá fauna a flóra. Včelaři z místní oborové organi-
zace tak přišli před dvěma lety s myšlenkou chovu včel v místech
původní výroby čokolády a sacharinu. Tehdy byla snůška rekordně
vysoká a podařilo se nadvakrát stočit bezmála sto dvacet kilogramů
medu, který se stoprocentním hodnocením získal zlatou medaili
kvality v soutěži Český med roku 2018. 
„Loni jsme využili vysoké rojivosti včel, kterým společenství řeší
nedostatek místa v úlu, a vytvořili jsme tři nové oddělky. Díky to-
muto kroku se nám podařilo rozšířit počet včelstev z původních tří
na nynějších pět,“ prozradil Lukáš Karlík, vedoucí energetiky a vod-
ního hospodářství Spolany Neratovice, který se o úly ve Spolaně
stará. Rojení včel a jejich adaptace v novém prostředí však původ-
ním včelstvům odčerpaly části zásob, proto byla loňská snůška čtvr-
tinová oproti té předchozí. I přesto květový med ze Spolany získal
v soutěži Český med 2019 podruhé zlatou medaili. 
Zásluhou celoročního obhospodařování včelstev začalo tento rok
všech pět úlů prospívat. To se projevilo i na letošní snůšce, díky níž
je medu více než v minulém roce. Medobraní je zlatý hřeb celého

ročního snažení všech včelařů. Jedná se o proces, při kterém se z úlů
odebírají rámky se zásobou medu, následuje samotné vytáčení v me-
dometu a stáčení do sklenic. Jen málokdo ví, že jedna včela prý za
svůj život nasbírá čajovou lžičku medu. „Tentokrát nám pomáhaly
děti, které se díky tomu dozvěděly spoustu zajímavých informací
ze života včel a také si vyzkoušely celý proces získávání medu. Děti
si rovněž mohly vyrobit svíčku ze včelího vosku, kterou si spolu se
skleničkou vlastnoručně stočeného medu odnesly domů,“ dodal
Lukáš Karlík.

s vysokou spolehlivos-

s.r.o.
672, 27711 Libiš

5 GHz 5 GHz
GIFI Profi
60 GHz

tel: 604 130 991

5 GHz
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Včelaři stočili ve Spolaně 50 kilo medu...
... je ho více než loni


