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Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,
Jsme v polovině našeho volebního období. Nejvíce jsem si přála, aby naši obec
nepostihly povodně, vše ostatní se dá
řešit. S přírodními živly, vedle chemické
továrny, bych se kvůli dopadům na postihnuté nerada utkala. Naštěstí se Labe
během vydatných dešťů dostávalo maximálně do prvního povodňového stupně
a hladina vždy klesla. Nikdo se však nenadál, že budeme čelit koronavirové
krizi. Na jaře jsme mohli být zaskočeni,
ale po zkušenostech jsme na podzim již
vybaveni všemi potřebnými ochrannými

pomůckami. Určitě doporučuji preventivní dodržování čistoty, zejména rukou,
větrání místností, čerpat vitamíny z pestré
stravy a ze slunečních paprsků, pokud to
půjde. Udržet si nadhled a zdravý rozum,
pěstovat si psychickou pohodu, vyhledávat pohyb. Chápu, že je to někdy velmi
těžké. Soucítím s klienty domů s pečovatelskou službou, s pacienty, kteří se nemohou rozptýlit žádnou návštěvou
a jejich diagnóza jim staví tím větší rozeznávací bariéru, čím déle svého rodinného příslušníka nevidí. Nejsmutnější je,
když už je nenávratně nepoznávají. Těžké

situaci čelí nejen prvňáčci, kteří se nejlépe naučí číst a psát v kolektivu, ale
všechny děti a jejich rodiče, učitelé. Moc
jim přeji, aby neztratili motivaci! Všem,
kdo nemohou pracovat a žít jako obvykle
přeji, aby našli sílu, jak nouzový stav
zvládnout.
Těší mě, že jsme stihli přivítat i roční občánky do naší obce a že se další rodiny
chystají přivést na svět své děti do této
nelehké doby. Přeji vám všem pouze pozitivní myšlení.
Mgr. Pavlína Komeštíková
starostka obce

Budování v obci
Byl dokončen chodník Mělnická III.
Etapa včetně veřejného osvětlení. Prodloužení termínu dokončení bylo zejména z důvodu přípravy pro optický
kabel a elektro propojení všech vedlejších ulic v části Nové Libiše. Vznikají
další odpočivadla pro pěší na tomto chodníku.

Alej k výročí 30 let samostatné
obce Libiš
V části, kde chodník protíná Spojovací,
bude vysazena alej ozdobných hrušní

Ve Špičákově zahradě se již letos bude realizovat ﬁtness zóna. Bude zde instalováno pět cvičebních prvků, které budou
vhodné na procvičení všech svalových
partií. Věřím, že najde své příznivce.
Dětské hřiště Budovatelů v zahradě bývalé mateřské školky ožije několika novými prvky pro malé děti.
Pro zájemce o procházky v přírodě a poznávání fauny a ﬂóry vzniká naučná
stezka Černínovsko, o jejíž vznik jsem se
snažila několik let. Věnovala jsem této

Pyrus ‘Chanticleer’. Brzy na jaře budou
zdobit bílými květy, na podzim zaujme
červeno žluté zbarvení listí. Barvy symbolicky připomenou barvy našeho znaku
svatojakubské mušle. Děkuji panu
Ing. Zdeňku Málkovi za odbornou konzultaci při výběru. Spolana s.r.o./Unipetrol věnuje ﬁnanční dar ve výši
100 000 Kč naší obci, který bude rozdělen na tyto akce.
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informace z obce
chráněné oblasti svou semestrální práci,
seznamovala jsem své žáky s tímto krás-

ným místem. V dnešní době se zajímavá
místa servírují na informačních tabulích.

Až spojením s nadšenci a milovníky přírody, paní Bc. Martou Doležalovou, paní
Kateřinou Hájkovou a Michalem Němcem se nám stezka podařila zrealizovat.
Černínovská naučná stezka, která měla
být slavnostně otevřena dne 30. 10. 2020,
je otevřena pro všechny, kdo přírodě neublíží svým chováním.
Alej na pakách je stále v přípravné fázi
kvůli získání souhlasů od všech vlastníků.
Pavlína Komeštíková

Veřejný rozhlas

Po dvou letech se nám podařilo změnit
varovný systém občanů. Veřejný rozhlas
zrealizovala ﬁrma Colsys s.r.o. v celkové
výši 4 109 024 Kč Z dotace EU bylo hrazeno 70 % způsobilých výdajů, tedy 2
813 349 Kč. Částka 1 295 675 Kč byla

Vítáme nové občánky

hrazena z prostředků obce. Varovný systém je napojen na Spolanu s.r.o., HZS
a umožňuje sledovat čidlo na hladině
řeky. Hlášení pro občany si budete moci
poslechnout i na webových stránkách
nebo po nahlášení vaší mailové schránky
na info@libis.cz, bude na váš mail zasílán zvukový záznam hlášení. Pokud potřebujete upravit hlasitost hlásiče v místě
vašeho bydliště, obraťte se na stejnou
adresu. Uvedené výhody tohoto moderního zařízení oproti mobilnímu rozhlasu
doplňuje i ta, že hlášení slyší i cizí návštěvník obce.
P. Komeštíková

Pozor na zloděje
V obci bylo hlášeno několik krádeží,
proto si střežte svůj majetek. Bohužel
byla vykradena garáž s obecním majetkem pro údržbu obce. Pokud by vám
někdo nabízel levněji vrtačky, pily, čerpadlo nebo vysavač listí, může se jednat
o náš majetek. Díky OOP Neratovice
a panu prap. Michalu Sadákovi se podařilo částečně krádež vyřešit a náš traktor
STARJET nám byl vrácen! Moc děku-

jeme všem za přínosné informace.
P. Komeštíková

Novými občánky naší obce jsou:
* Zbořil Jonáš
* Nováková Victorie
* Šenfeldová Viktorie
Vítáme je s přáním, aby se jim na světě mezi
námi v Libiši líbilo a ve zdraví dobře žilo.

Blahopřejeme
spoluobčanům, kteří
oslavili významná jubilea
Říjen
Jirátko Oldřich
Vojtěch Zdeněk
Zvonařová Miloslava
Losenický Aleš
Svobodová Jiřina
Švandelíková Bohuslava
Vetešníková Jana
Vokounová Jaroslava
Kroupa František
Listopad
Demlová Ilona
Jeníková Božena
Pavelková Františka
Čvančarová Oldřiška
Špicová Jaroslava
Švejdová Anna

Chceme být obklopeni přírodou a ne smetištěm
Nechceme žít na smetišti jenom proto, že
se prokazatelně najde několik bezohledných osob, kteří bezostyšně odhazují plechovky, plasty, obaly, zkrátka odpadky
kolem sebe.
Vítr je ještě pěkně roznese. Nebýt pravidelného sběru odpadků naším pracovníkem panem Františkem Lošem, už
bychom měli z odpadků mantinely! Neukáznění řidiči by se asi divili, kdyby jim
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silný vítr vracel odporné nálože zpět do
výhledu.
V době uzávěrky probíhá opakované vyjednávání s Městskou policií Neratovice
o monitorování rizikových míst v inkriminovaných lokalitách.
Samozřejmě se snažíme o zvýšení bezpečnosti v obci.
P. Komeštíková

informace z obce

Plánované akce

S organizací akcí je to velmi proměnlivé.
Máme jich v záloze dost, ale měnil se
i termín vítání občánků. Na podzim jsme
přivítali i roční děti, kterým se termín
z jara musel posunout. Budeme vzpomínat na vítání v dešti ve Špičákově zahradě. Dvacet narozených jsme rozdělili
do čtyř skupin, aby se dodržela opatření.

n Dne 27. listopadu rozsvítíme stromeček a vánoční osvětlení v obci, konání
jarmarku je však nejisté.
n Ve dnech 4.-6. prosince byla plánovaná vánoční výstava s beneﬁcí pro
chlapce Ondru.
n Dne 29. listopadu byl plánovaný koncert Petry Kunfrontové a hostů v evangelickém kostele.
n Dne 14. prosince se bude konat ve-

řejné jednání zastupitelstva, kde se
bude projednávat rozpočet obce na rok
2021.
Veřejné projednávání změn územního
plánu by se mělo uskutečnit pravděpodobně v zimě 2020-2021. Termín bude
uveřejněn na webových stránkách a na
úřední desce.
P. Komeštíková

Nové odběrové místo na COVID-19 v Libiši
Laboratorně diagnostické
centrum PREVEDIG medical, s.r.o. s podporou
starostky obce Libiš,
Mgr. Pavlíny Komeštíkové, a starosty Neratovic, Ing. Romana
Kroužeckého, otevírá nové odběrové
místo na COVID-19 v Libiši.
Bude se nacházet na Pražské ulici, na
velmi dobře dostupném parkovišti vedle
čerpací stanice MOL.
Odběrové místo bude v režimu tzv.
„drive-in“, to znamená, že přijedete
autem až do odběrového stanu a zdravotní sestřička Vám odebere vzorek z dýchacích cest. Z auta v podstatě ani
nemusíte vystoupit. Je to nejbezpečnější
forma odběrů, při které nedochází ke vzájemnému kontaktu čekajících pacientů.

Samozřejmě je možné vzorky odebrat
také od pacientů, kteří autem nepřijedou.
„Prosíme všechny zájemce o odběry, aby
se registrovali v našem objednávkovém
systému. Pomůže nám to zrychlit plynulost odběrů a nebudete muset čekat ve
frontách. „ Řekl jednatel a výkonný ředitel laboratoře PREVEDIG, Ing. Kamil
Řáda.
Pokud je vyšetření indikováno lékařem
nebo hygienickou stanicí, hradí ho zdravotní pojišťovna a pacient nic neplatí.
Pokud tomu tak není,
platí následující ceník:
Odběr vzorku
50 Kč
PCR vyšetření bez certiﬁkátu 1650 Kč
Certiﬁkát pro výjezd
do zahraničí
100 Kč

(zaslání výsledku i certiﬁkátu elektronicky zdarma)
Výsledky jsou dostupné obvykle tentýž
den v odpoledních až večerních hodinách. Všem laboratoř garantuje výsledky
max. do 24 hodin.
„Prosíme všechny obyvatele, pokud je
Vám odběr nařízen, určitě na něj dojděte. Zřízením nového odběrového místa
v Libiši se vám snažíme situaci ulehčit,
abychom epidemii dostali co nejdříve
pod kontrolu a mohli se vrátit k normálnímu životu.“
Apeluje na obyvatele Neratovic a okolí
starosta Neratovic Ing. Roman Kroužecký.
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informace z obce - ze školy a školky

Rubrika: Chci vám napsat...

V minulém čísle jsme zavedli rubriku „CHCI VÁM NAPSAT….“ Budeme moc rádi, když nám napíšete o tom,
co vás v obci trápí, nebo naopak, co vám dělá radost.

Zázraky se dějí
Začalo to telefonem od paní starostky:
„Posílám ti číslo na pana Štěpánka, prý
nám udělá betlém.“ Kdo se byl podívat na
minulých výstavách betlémů, které jsme
s panem Linhartem dělali v adventním
čase v budově obecního úřadu, asi tuší, že
jsem číslo vytočila téměř okamžitě. Milý
hlas pana Štěpánka na druhém konci telefonu mi opravdu potvrdil, že pro obec
vyřeže, jako amatérský řezbář a obyvatel
Libiše, betlém. Pro letošní Vánoce svatou

trojici, a když se nám bude betlém líbit,
třeba nám ho příští rok i rozšíří o tři krále.
Nadšeně jsem zajásala. A to jsem práci
pana Štěpánka v tu chvíli ještě neviděla….. Ten nádherný pocit z toho, že
právě mluvím s někým, kdo nám všem,
jen tak, chce udělat radost, Vám ani nedokáži popsat. Teď, po několika týdnech,
jásám už i nad krásným dílem, které pro
naši obec pan Štěpánek vytvořil. Původně
jsme se domluvili, že betlém vystavíme,
až se bude v obci rozsvěcet stromeček
a s radostí jsem plánovala, že bude zlatým

hřebem naší letošní vánoční výstavy.
V současné době samozřejmě nevíme,
jaká situace bude na přelomu listopadu
a prosince, přesto ale věřím, že se nám
povede představit Vám nový LIBIŠSKÝ
BETLÉM nějakým krásným způsobem.
Panu Štěpánkovi ještě jednou velice děkuji. Za skvělý nápad, za krásný dar obci,
který bude dělat radost nejen nám, ale
i našim dětem a dalším generacím, a za
to, že vím, že mezi námi žije báječný člověk.
Jaroslava Holinová

Hola, hola, škola volá!
Situace nám dovolila a my jsme mohly
1. září přivítat žáky naší školy do nového
školního roku. Do lavic zasedlo 109 žáků,
z toho 29 do první třídy. Doufáme a uděláme vše, aby našim novým žákům vydrželo jejich nadšení co nejdéle.
10. září naší školu poctil svou návštěvou
pan kardinál Duka. Děti pana kardinála
přivítaly před školou básničkou. Pro
spoustu dětí to byl velký zážitek.
V polovině měsíce října byli druháci pasováni na čtenáře v neratovické knihovně.
I v letošním roce chystáme návštěvy
v knihovně, prvňáci se poprvé do knihovny pojedou podívat 15. 10.
Od začátku školního roku se žáci druhého
a třetího ročníků účastní povinného plaveckého výcviku. Samozřejmě dodržu-

jeme nařízení a v současné době je výuka
plavání pozastavena. Děti místo plávání
budou mít po tuto dobu hodinu tělesné
výchovy.
V rámci projektu „Výchova a hodnoty“ si
7. října všichni žáci poslechli zajímavé
vyprávění o svaté Ludmile pod záštitou
Arcibiskupství pražského. Děti zajímalo,
jak že to bylo s Drahomírou a svatým
Václavem.
Dne 14. října bohužel nastala situace, kterou si nikdo z nás nepřál. Školy se již podruhé uzavřely žákům a výuka se opět
přesunula do online prostoru. Zatím
všichni počítáme s tím, že se opět shledáme 2. listopadu. Díky uzavření škol se
prozatím naše plánované akce ruší.
A co jsme plánovali?

Z přednášky o svaté Ludmile pod záštitou Arcibiskupství pražského
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V týdnu od 19. 10. měly začít kroužky ve
škole. Nabídka byla omezená z důvodu
epidemiologických nařízení. Každému
žákovi byl nabídnut alespoň jeden kroužek.
Ve stejném týdnu nás čekalo povídání si
v rámci preventivního programu „Etiketa
do škol“.
V novém roce naši školu čeká plánovaná
přestavba půdních prostor, o bližších informacích Vás budeme včas informovat.
Rodičům i žákům přejeme hodně sil
a pevné zdraví!
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš
Bc. Monika Bíbová

Návštěva kardinála Dominika Duky

ze školy a školky

Rozloučení s letošními páťáky
všudy.
Velké díky patří všem zúčastněným za to,
že dali rozlučce správnou atmosféru
a také bych chtěla poděkovat Podlipným
za poskytnutí úžasného prostoru a zajištění občerstvení a pití.
Nám rodičům bylo velkou ctí mít děti
v tak úžasné škole jako je „základka“
v Libiši. Paní učitelky, asistentky, vychovatelky, kuchařky a paní školnice jste
úžasné a děkujeme, že jste se naším
dětem věnovaly a vytvořily jste z nich
úžasnou partu lidí, které jde do další etapy
svého života.
Loňský školní rok 2019/2020 byl plný
překvapení a neočekávaných výzev
s ohledem na pandemii související
s COVID-19. Toto období bylo akční jak
pro paní učitelky, tak pro děti a jejich rodiče. Díky této situaci nemohla proběhnout tradiční zahradní slavnost na půdě
základní školy, kde bychom se všichni
rozloučili s letošními páťáky a ukončili
školní rok.
Pandemie nás nezastavila a naplánovali
jsme ve spolupráci s paní učitelkami, asistentkami a vychovatelkami netradiční
rozloučení s páťáky na statku u Podlipných v Lobkovicích, které se uskutečnilo

28. 8. 2020. Účast na této akci byla hojná,
jak ze strany dětí, tak ze strany pedagogického sboru ZŠ Libiš. Páťáci nebyli
ochuzeni ani o tradiční „vyháněcí lektvar“ z dílny paní vychovatelky Kubešové. Lektvar slouží ke snadnějšímu
opuštění základní školy a k nastartování
k novým úspěchům v nové škole. Letní
odpoledne probíhalo ve znamení soutěží,
her, zpěvu a tance všech zúčastněných.
Většina děti odešla do základních škol
v Neratovicích, ale také na neratovické
gymnázium. Počasí nám přálo a přesně
při ukončení rozlučky nás stihla pravá
letní bouřka. Takže ukončení se vším

Za rodiče Pavlína Tomková

Nový školní rok v libišské mateřské škole
Nový školní rok je v plném proudu. Myslím, že mohu říct, že všichni jsme se těšili
až začne a také děti byly plné zážitků po
prázdninách a těšily se, jak budou vyprávět své zážitky kamarádům a paním učitelkám. Pro některé děti byly prázdniny
velmi dlouhé, protože se jim protáhly na
půl roku a o to víc se do školky těšily.
Také nastoupily nové děti, které se seznámily s novým prostředím a zadaptovaly
se na nový režim. Už si našly nové kamarády a zapojují se do školních aktivit.
Velmi rychle vznikla nová přátelství,
z čehož máme samozřejmě velkou radost
a podporujeme tyto pozitivní vztahy mezi
dětmi. V tomto školním roce nás opět
čeká spousta zábavy, her, zážitků, ale také
vzdělávacích činností a samozřejmě i povinností. V září už jsme stihli divadelní
představení,, Jak se veverka chystala na
zimu" a při dalším nás navštívil pán
s dravci a papouškem. Děti byly velmi
nadšené, když se před nimi objevila poštolka, sova, káně a další dravci. Největší

nadšení vypuklo, když děti uviděly obrovského papouška, se kterým se hned
všichni chtěli vyfotit. Bohužel vzhledem
k současné situaci jsme byli nuceni zrušit
v příštích měsících další divadelní představení. Bude to pravděpodobně pro nás,
i pro děti, opět neobvyklý školní rok.

V této nelehké situaci máme mnoho zákazů a nařízení, ale za celý kolektiv mateřské školy mohu říct, že máme pro děti
připraveno mnoho aktivit a činností, ve
kterých si mohou užít spoustu legrace,
poznávat a tvořit. Každý den chodíme do
přírody a snažíme se být co nejvíc venku
na čerstvém vzduchu. A co nás čeká
v nejbližší době? Ve třídě Motýlků se
bude na mezinárodní den kuchařů (20.
října) vařit nebo péct nějaká dobrůtka.
Jaká? To bude překvapení. Určitě také
s dětmi oslavíme halloween. Zahrádkáři
nám, stejně jako každý rok, věnovali dýně
a my jim za to pěkně děkujeme. Takže budeme určitě vyřezávat dýně, jistě také
proběhne halloweenský karneval, tematicky vyzdobíme třídy i šatny, umícháme
si čarodějný lektvar a vše zakončíme strašidelnou diskotékou. Zkrátka pojďme si
hrát a celý rok si patřičně s dětmi užít.
Sepsala třídní učitelka třídy Motýlků,
Lucie Hájková
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ze školy a školky

Děti a paní učitelky z libišské mateřské školy,
myslí na babičky a dědečky z naší obce.

Tento nadpis se objevil ve všech přáníčkách, které jsme s dětmi vyrobili našim
seniorům, kteří jsou v pečovatelských domech a mají omezené návštěvy.
Děti vnímají tuto dobu svýma dětskýma
očima, ale pokud nemají kontakt se svými
blízkými, jsou zklamané. S paní učitelkami si povídaly o tom, že babičky i dědečkové mají v domech, kde se o ně
pečuje sice vše, co potřebují, ale chybí

jim návštěvy. Tak
jsme se všichni rozhodli, že jim dáme
vědět, jak na ně myslíme. Děti a paní učitelky z každé třídy si
vzali něco na starost.
Jedna třída namalovala přáníčka, druhá
třída vyrobila z korálků náramky babičkám, dědečkům namalovala
hrnečky
a třetí třída vyrobila
krásné krabičky, aby
byly dárky pěkně zabalené. Pak jen již
všechno předat. Je jasné, že jsme naši nadílku nemohli předat osobně, ale v libišském pečovatelském domě Svatého
Jakuba nás před budovou velmi mile přijali a děti měly z tohoto předání radost.
Do pečovatelského domu Kněžny Emmy
v Neratovicích, kde jsou tři libišští senioři, jsme vyslali paní učitelku s malou Lucinkou a též došlo k předání jen u vchodu.

Věříme, že jsme v pečovatelských domech potěšili všechny libišské babičky
a dědečky a že vědí, že na ně myslíme.
Přejeme všem plné zdraví, klidnou mysl
a radost i z maličkostí.

Za všechny děti a paní učitelky
Hana Švecová, ředitelka MŠ Libiš

Jsme, bohužel, jako ten král, co odvolával, co odvolal…
Když jsme v březnu rušili termín II. Charitativního plesu naší základní a mateřské
školy, domluvila jsem hned s kapelníkem
hudebního tělesa KARYNA BAND, že
ples přesuneme na 16. říjen. Půl roku se
mi zdála dostatečně dlouhá doba a věřila
jsem, že jarní epidemie již bude v tu dobu
za námi, a než nastane chřipkové období,
užijeme si hezký školní ples, jehož výtěžek opět podpoří někoho potřebného. Natěšeni z plesu loňského, kdy jste nám
všichni tak úžasně pomáhali, jsme se těšili, že i letos bude náš školní ples krásnou
akcí pro dobrou věc. Teď, po prázdninách,
když už bylo jasné, že i druhý termín musíme zrušit, že tedy s konečnou platností
ples nebude, domluvili jsme se, že peníze
za lístky lidem vrátíme. Hned na začátku
jsem ale narazila na, pro mě moc hezkou,
reakci, kdy mi bylo řečeno: „ Ale, já ty peníze zpátky nechci, chci je dát Ondrovi na
rehabilitaci. Ten chlapec ji přece potřebuje. Nějak to udělejte.“ No jo, nějak to
udělejte, ale jak?
Domluvili jsme se tedy s panem Jiřím
Linhartem, školou, školkou a s vedením
obce, že Ondrovi věnujeme plánovanou
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vánoční výstavu, kde se koupí vstupenky
bude moci Ondrovi na rehabilitaci přispět.
Termín vánoční výstavy jsme naplánovali
na 4.–6. prosince s tím, že bude ve větším
rozsahu, než výstavy minulé a uskuteční
se v sokolovně. I libišský sokol nám hned
velice ochotně vyšel vstříc. Přehouplo se
září a do začátku příprav nám opět vstoupila koronavirová situace, snad ještě horší,
než na jaře. Do té doby jsme byli přesvědčeni, že výstavu zrealizujeme za jakýchkoliv hygienických opatření, třeba, že
bychom si ji prohlíželi v desetičlenných
skupinkách a s rouškami na obličeji. Po
vyhlášení nejnovějších opatření si ale nejsme jisti ani tím. A já tak vzpomínám na
toho krále z Pyšné princezny, který odvolával to, co odvolal a vůbec nevím, co Vám
mám napsat. Počkáme tedy raději na prosinec a budeme věřit, že se situace alespoň
trochu zlepší. Děkujeme Vám všem, kteří
jste nás podpořili, a stejně jako v loňském
roce, nám s organizací plesu pomáhali.
Děkujeme všem, kteří jste nám přinesli
dary do plesové tomboly. Moc si Vaší podpory vážíme a doufáme, že až to situace
dovolí, zorganizujeme s Vaším přispěním

krásný charitativní ples. Věci, které jste
nám darovali do tomboly, byly pečlivě sepsány, uschovány ve školách a budou pak
použity tak, jak měly být, na plesovou
tombolu.
Snad se nám letos charitativní záměr podaří nahradit alespoň trochu vánoční výstavou. Jestli se nám ale povede výstavu
uskutečnit, a za jakých podmínek, Vám
dáme vědět opravdu až krátce před plánovaným termínem, kdy snad budeme moudřejší. Pro Ondru, na jeho rehabilitaci, byl
založen bankovní účet. Kdo by mu chtěl
na léčbu přispět dříve, nebo i jinak, nežli
zakoupením vstupenky na výstavu, číslo
účtu máme v redakci.
Jestli a jak se nám podařilo Ondrovi pomoci, Vás budeme samozřejmě rádi informovat. Všem Vám moc děkujeme za
pochopení, že chápete zmatky, kdy, bohužel, musíme rušit to, co jsme v dobré víře
naplánovali.
Přejeme Vám, abyste hlavně současnou situaci přečkali ve zdraví. Buďte, prosím, na
sebe opatrní.
Jaroslava Holinová

ze sportu

FOTBALOVÉ OKÉNKO
Vážení sportovní přátelé, fotbalový klub TJ Sokol Libiš je klubem s dlouholetou tradicí, jeho vznik se datuje již k roku 1932.
V současné době se na našem hřišti prohání 8 týmů od těch nejmenších až po dospělé. Naše mládež hraje okresní soutěže,
starší žáci a dorost pak soutěž krajskou. A-mužstvo dospělých nastupuje v divizní soutěži a B-mužstvo dospělých již řadu let
hraje soutěž okresního přeboru. Po vzájemné dohodě s Libišskou radnicí bychom Vás i my, prostřednictvím tohoto zpravodaje,
rádi informovali blíže o tom, co se u nás v klubu děje.

Nábor nových fotbalistů a fotbalistek
V pátek 18 září se na fotbalovém hřišti
uskutečnil nábor mladých sportovců do
našeho klubu. Tuto akci doprovázela
svým moderováním děvčata z Dětského
rádia Mělník studia Libiš, Týna a Dodo.
K vidění byla závodní auta Porsche 911
a Mercedes ze stáje GT Sports, kdy nám
mechanici umožnili nahlédnout pod kapotu sportovních vozů. Také nám ukázali,

jak rychle se u těchto aut dají vyměnit
pneumatiky. V rámci této akce k nám přijely hráčky AC Sparty Praha kategorie
U11. Naše starší přípravka se proti nim
postavila s velkým nasazením a k vidění
tak byl velmi kvalitní fotbal v podání této
kategorie. Velkým potěšením pak pro mě
osobně byla večerní zpráva trenéra Sparty
Praha s poděkováním a uznáním naší

práce pro děti v Libiši. Zároveň jsme byli
pozváni k odvetě, tentokrát na půdu
Sparty Praha. Osobně jsem velmi rád na
této akci přivítal i zástupkyni naší obce
paní starostku Mgr. Pavlínu Komeštíkovou, s kterou jsme se bavili nejen o vzájemné spolupráci, ale i o nápadech, jak
sport v naší obci dále rozvíjet.
Filip Mírek – vedoucí mládeže TJ
Sokol Libiš

B-mužstvo

A-mužstvo
Divizní A-tým v létě převzal nový trenér Miroslav Jíra, který má zkušenosti například
s vedením mládeže SK Slavia Praha a nyní působí zároveň jako asistent reprezentačního týmu žen. Vstup do soutěže se nám bohužel (již tradičně) nevydařil. Po sedmi
odehraných kolech máme na svém kontě pouhé tři body. Zvítězit jsme dokázali jen na
hřišti FC Hlinska a to 3:0 po hattricku Tomáše Přibyla, který se bohužel hned v následujícím zápase nechal vyloučit a odpykává si tak nyní třízápasový trest. Bohužel se
nám hned v úvodu sezóny nevyhnula ani zranění. Výsledky zatím nepřichází, ale věříme, že trpělivá práce a návrat důležitých hráčů zpět do zápasového rytmu, přinese i to
nejdůležitější – body do tabulky. Zatím jsme na 15. místě s jednou výhrou a šesti porážkami při celkovém skóre 8:22.
FM

Druhé mužstvo dospělých se od začátku
sezony potýká s řadou zranění, a tak
prakticky v každém utkání tento tým doplňují dorostenci. Bohužel výsledkově se
nám příliš nedaří. Po sedmi odehraných
kolech se nacházíme na 12.místě soutěžní
tabulky okresního přeboru s bilancí dvou
výher a pěti porážek při celkovém skóre
9:22. Přesto věříme, že se výkony našeho
rezervního týmu brzy zlepší, a po návratu
některých hráčů se dostaví i lepší výsledky.
FM

Dorost

Naši dorostenci vstoupili do své soutěže
na výbornou. Jejich současná statistika je
5 výher a jen jediná prohra s celkovým
skórem 15:5. Tento tým vystupuje v letošním ročníku jako výborný kolektiv,
který byl v letní přestávce doplněn o další
kvalitní hráče. Vyrovnané souboje zvládáme především vůlí a trpělivým plněním
pokynů trenéra. V každém zápase si vytváříme řadu brankových příležitostí, jen
nás trápí trochu slabší koncovka a klid v
zakončení. Přesto věříme, že minimálně
po podzimní části soutěže se budeme pohybovat v horní polovině tabulky a pro
každého budeme velmi nepříjemným
soupeřem.
FM
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ze sportu

Mladší žáci a starší přípravka
Fotbalové oddíly starší přípravky a mladších žáků zahájily svou sezonu hned po prázdninách. Dobře bylo, že jsme stihli soustředění na hotelu Ort u Sobotky. 16 členů obou
oddílů strávilo týden tvrdou prací, ale s výborným zázemím a v přírodě. Posíleni a sebevědomí jsme vtrhli do sezony. 3x týdně trénink a o víkendu 2 mistrovské zápasy. Nebudu vypisovat jednotlivé výsledky
neb je jich spousta, některé lepší, jiné
s prohrou. Důležité je, že jsme dali
dohromady potřebný počet bojovníků, které fotbal baví. Bohužel co
jsme sehráli, to jsme sehráli, příroda
je proti a my budeme dodržovat nařízení, protože zdraví je určitě před fotbalem a jakýkoliv kontakt dětí na
hřišti může být nebezpečný. Věřím, že
se ke sportu brzy všichni vrátíme.
Standa Míšek + foto Petr Matalík

Mladší přípravka
Tato věková kategorie nastupuje v podzimní části soutěže v elitní
skupině okresní soutěže. Libišský fotbal se zde srovnává s výběrem
měst jako je Mělník, Neratovice, Kralupy. Již na začátku jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. Hned po letních prázdninách jsme
prohráli vysoko s Neratovicemi, ale již následující zápasy byly
vždy velmi vyrovnané. V této kategorii se ještě výsledky nezapočítávají do tabulky. Pro nás je důležitá především zkušenost a hra
s kvalitními soupeři. Poznatek, že dokážeme hrát vyrovnanou partii s kluby z mnohem
větších měst, je pro nás povzbuzující do další práce.
Od září máme v rámci tréninků, zápasů a veškeré fotbalové činnosti v týmu soutěž
„O zlatý trikot“. Trenéři hodnotí celkový přístup, účast a osobní fotbalový růst jedinců
v této věkové kategorii.
FM

Od malička s láskou
k fotbalu -ZeTobiáš
Stejskal
zdravotních důvodů jsem se rozhodl ukončit své působení ve starších žácích. Rád bych tímto chtěl poděkovat zejména panu Filipu Mírkovi (šéftrenérovi
a vedoucímu mládeže v TJ Sokol Libiš) za jeho psychickou podporu a přístup k nám všem. Poděkování patří i rodičům, spoluhráčům, asistentům i všem předchozím
trenérům za to, že jsem mohl reprezentovat tým libišských „srdcařů“ více než 10 let a jsem na to patřičně hrdý!
I když začínáte u malého vesnického fotbalu, můžete se
dostat svou pílí i někam výše či na úplný vrchol. Rád
bych zmínil např. Natálii Šťastnou (AC Sparta Praha)
nebo Honzu Trédla (SK Slávia Praha), kteří mají kořeny
v týmu TJ Sokol
Libiš a pomáhají zde trenérům
s mladšími ročníky. U fotbalu jsem se proto rozhodl zůstat i já alespoň jako výpomoc při trénincích mini přípravky. Život je třeba brát pozitivně!
Třeba jednou i já budu mít alespoň malý podíl na
tom, že z těchto malých dětí vyrostou velcí fotbalisti!
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Starší žáci

Starší žáci odstartovali letošní sezonu přípravou již začátkem srpna, kdy jsme
mimo jiné absolvovali třídenní soustředění v našem areálu. V prvním soutěžním
utkání jsme doma přivítali FK Lety, kterým jsme na domácím hřišti vrátili porážku z minulého ročníku. Vyhráli jsme
vysoko 8:0. V druhém zápase jsme jeli na
půdu Čechie Kralupy. Toto utkání se nám
ve všech směrech nevydařilo a prohráli
jsme 7:0. Další tři následující utkání jsme
byli z důvodu karantény ve školních zařízeních nuceni odložit. Přesto jsme se po
celou dobu snažili trénovat alespoň
s těmi, co nebyli v karanténě. Po necelém
měsíci jsme se dostali zase k zápasům až
první říjnový víkend. Na domácím hřišti
jsme po bojovném výkonu porazili tým
FK Všeradice 4:1 a na hřišti AFK Loděnice jsme vyhráli 6:1. Naše bilance jsou
tak 4 odehrané zápasy z toho jsme třikrát
vyhráli a jednou prohráli, při celkovém
skóre 18:9.
Filip Mírek - trenér

Minipřípravka

Poslední týden v srpnu se děti, převážně
z minipřípravky a mladší přípravky,
zúčastnily příměstského soustředění na
hřišti v Libiši. I přesto, že účast na tomto
soustředění byla dobrovolná, sešla se minipřípravka v kompletním složení. Celkem 25 dětí pod dohledem trenéra Jirky
Veselého (Grassroots trenér OFS Mělník)
absolvovalo tréninkové jednotky dle JUVENTUSU FC. Během soustředění malí
fotbalisté a fotbalistky změřili síly v přátelském utkání s FC Líbeznice. Všechny
hráče musíme pochválit za přístup ke
každému tréninku, který absolvovali
i přesto, že náročnost byla velmi vysoká.
Nyní jsme vykročily vstříc do nové fotbalové sezóny, ve které nás čeká nejen
účast na prestižních turnajích MINISTAR, na kterých poměříme síly s pražskými a středočeskými kluby, ale i na
turnajích v rámci okresu Mělník.
Eva Chytrá – vedoucí týmu

ze sportu

Vrchol tenisové sezóny
Skončily mistrovské zápasy v sezóně
2020. A přinesly oddílu tenisu Sokola
Libiš velký úspěch. Naše družstvo v soutěži dospělých vyhrálo svou skupinu a postoupilo do 2. třídy Středočeského
přeboru.
Zápasy byly velmi vyrovnané a k postupu nám dopomohly tyto výsledky:
Sokol Libiš – Řevnice B 6:3
Rudná B - Sokol Libiš 2:7
Sokol Libiš – Rakovník 5:4
O postup se zasloužili – Ondřej Kvasnička, David Kyselka, Lukáš Koníček,
Radek Malínský, Jana Lhotská a Beatrice
Tynková.
Do soutěží zasáhla i naše mládežnická
družstva, st. žáci a dorost. Nebyla tak
úspěšná jako družstvo dospělých, ale ukázala, že mohou být v příštích letech příslibem libišského tenisu.
Na přelomu července a srpna proběhla

jako již tradičně tenisová škola mládeže.
Pod vedením zkušených trenérek se ve
dvou turnusech zdokonalovalo 38 mladých tenistů.

Stolní tenis v dobách
covidových
Není to tak dávno, co jsme museli počátkem března přerušit soutěžní sezonu a začít hledat jinou zábavu pro středeční, páteční
a někdy i nedělní večery, které pravidelně patřily tréninkům nebo
zápasům.
A už je to tu zas. Vláda zřejmě nezná prastaré pořekadlo, které
tvrdí, že ve zdravém těle zdravý duch, a opět nás chce uzavřít
doma, abychom snad nepropásli některé z důležitých zpravodajství, poselství a nových nařízení, kterými nás neúnavně dnes
a denně zásobuje.
Přes všechny lapálie jsme i tak stihli ale odehrát 4 soutěžní kola
a vyválčit vyrovnanou bilanci 2 vítězství a 2 porážek a s krásnými 6 body se usadit na průběžném 3. místě tabulky. Pravdou
je, že letos sice hrajeme nově založenou 3. třídu okresního přeboru, ale i tak je to pro nás povzbudivé a do budoucna nesoucí
naději, že snad jednou nakoukneme opět i do třídy 2.
Zachovejte nám přízeň a zůstaňte v kontaktu třeba pomocí webových stránek stolnitenislibis. webnode.cz nebo našeho proﬁlu
na facebooku Stolní tenis Libiš.

Backhand,
forehand, smeč,
…to by bylo, abychom ten Covid
neporazili.

Všem hráčům děkujeme za dobrou reprezentaci a přejeme jim hodně úspěchů
v příští sezóně!
Výbor TO Sokol Libiš

3ĜLSRMHQ s.r.o.
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zájmové spolky

Silvestr aneb ukončení hudební sezóny v Libiši
lidem uzavřela. Těšíme se na nový rok v Jazzové zahradě. Ten
by měl být zahájen 30. dubna 2021. Když budou vhodné podmínky, zahájí zde sezónu 2021 manželé Jaroslava a Antonín Šilhavých společně za podpory obce Libiš, výstavou o architektuře
budovy Staré štace a mnoha krásných míst a domů v Libiši.
Děkujeme všem, kteří v letošním roce podpořili a pomohli Jazzové zahradě, aby stále mohla pokračovat ve svém poselství rozdávat lidem nevšední zážitky, radost a dobrou náladu. Tak
v dubnu opět na shledanou na Staré štaci s vámi.
Marta Doležalová

Na Staré štaci v Jazzové zahradě ukončovali muzikanti třetího
října společně s hosty hudební sezónu roku 2020. Vzpomínalo
se na tento trochu zvláštní rok pod širým nebem českými i zahraničními skladbami. Kulturní a hudební zážitky silvestrovské
noci společně připravily kapely Revival Swing band Praha
s hostem Rosťou Pechouškem a úžasná Randal Band.
O pomyslné půlnoci se losovala tradičně bohatá tombola,
a hlavně, všichni si přáli mnoho zdraví. Největší přání nad sklenkou dobrého pití bylo slyšet ze všech stran, a to lepší nový rok
2021 pro celou naši republiku.
Lidé se bavili a skvělou atmosféru večera naplňovala nejen
hudba, ale i nová přátelství, která se zde díky tanci a báječným

TVOŘENÍ
V čase uvolnění jsme stihly s děvčaty udělat další tvoření. Sešly jsme se po malých skupinkách a snažily se
dodržet všechna platná a potřebná opatření. Domů jsme
odcházely s rouškou, s náramkem a s barevně sladěným
nákrčníkem. Na předvánoční tvoření jsme pro Vás naplánovaly dekoraci ze sena s paní Janou Císařovou. Pokud
se nám povede tvoření zorganizovat tak, abychom dodržely všechna, v tu dobu platná, nařízení, budou letos
dveře našich domovů zdobit krásné, vlastnoručně vytvořené, hvězdy. Těšíme se na Vás.
Jaroslava Holinová
a Drahomíra Zizlerová
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Amatérské divadlo v Libiši
Málokdo si dnes vzpomene, že se v Libiši
hrávalo divadlo, a že tato zájmová činnost
trvala několik desítek let. Historie divadelního spolku se v Libiši začala psát již
v roce 1874, kdy zde divadelně působila
Čtenářská zábavní jednota Libuše. Ve 20.
a 30. letech 20. století se v Libiši hrálo
amatérské divadlo pod divadelním odborem Sokola a v roce 1927 vzniká Zábavní
a vzdělávací spolek.... tajenka. (Od roku
1927 hráli divadlo také členové spolku
Baráčníci a z plakátů z roku 1937 se dozvídáme, že divadelní představení připra-

vili i místní hasiči.) V roce 1945 se tento
libišský divadelní soubor stává Divadlem
CHS (Chemického spolku) a když se
v roce 1950 chemický závod v Neratovicích stal samostatným podnikem s názvem
Spolana,
národní
podnik
Neratovice, divadelní soubor přechází
pod n. p. Spolanu s názvem Divadelní
soubor ZK (závodního klubu) n. p. Spolana Neratovice, odbočka Libiš. V databázi českého amatérského divadla se
můžeme o Libiši dozvědět:
„Divadelní soubor CHS v Libiši byl v ob-

dobí 2. světové války značně aktivní pod
vedení ing. Norberta Maška, bezprostředně po osvobození byl herecky připraven a vybaven tak, že ihned v roce
1945 mohl uvést Tylovu hru Paličova
dcera. “
Divadelní soubor závodního klubu
n. p. Spolana Neratovice se později přejmenovává na DS Havlíček a pod vedením pana Františka Živného jsou na
divadelní scéně aktivní i dnes.

OSMISMĚRKA

(Hrajeme o červený hrníček se znakem naší obce. Vyluštěné znění osmisměrky napište na lístek, připište své telefonní číslo a lístek
vhoďte do poštovní schránky u dveří obecního úřadu. Výherce hrníčku
vylosujeme 9. 11. 2020 a budeme ho kontaktovat na přiložené telefonní číslo.)

Výherkyně minulé
osmisměrky
S hrníčkem za správně
vyluštěnou osmisměrku
z minulého vydání jsme
šli do místní traﬁky. Paní
Daně Maškové k výhře
moc gratulujeme.

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

Třicet let samostatnosti obce Libiš
Naše obec si již v historii zažila dvakrát
administrativní spojení s městem Neratovice. Jednalo se o roky 1943 a 1954.
V posledně jmenovaném roce naši vesnici, Byškovice a Neratovice chtěli dokonce i přejmenovat na jeden celek, který
by zněl Jarošov nad Labem. Naštěstí k tomuto nedošlo.
Libiš se osamostatnila až po pádu komunismu po Sametové revoluci. Občané
a představenstvo obce se rozhodlo o odtržení obce a utvoření samostatného celku
obce Libiš. Po mnoha vyjednáváních

a administrativních úkonech se oﬁciálně
k 24. listopadu 1990 stala opět samostatnou. Dlouhá cesta s nelehkými úkoly byla
před prvními představiteli obce nastolena.
Prvním starostou se stal libišský rodák
Josef Jíra. Na něm bylo vyjednat pro občany dlouho odsouvanou, tolik potřebnou, vybavenost obce, po které všichni
toužili. Důsledně přebrat majetek od
Městského úřadu Neratovice, ale i zápisy
do katastrálních map včetně nových
smluv o pronájmu pozemků.
Zásadní rozhodnutí na sebe nenechala

dlouho čekat. Oprava havarijního stavu
budovy libišské školy a spuštění jejího
chodu, plynoﬁkace obce, dokončení vodovodního řádu pro všechny občany, vybudování části chodníků a spousta dalších
věcí zlepšujících soužití občanů.
Dlouhodobě se neinvestovalo ani do historických budov v obci, a tak společně
s páterem Aloisem Kubým se soustředili
i na opravu kostela sv. Jakuba. Kostel byl
vlhký, propadlá střecha a obvodová kamenná zeď hřbitova byla rozbitá. Uskutečnili tak opravu střechy, drenáže kolem
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zájmové spolky
obvodu kostela, opravu omítky a hřbitovní zdi. Vesnice opět začala vzkvétat.
Nelehké to ovšem neměl ani s vyjednáváním o ekologických zátěžích se zástupci
Spolany, všichni věděli o velké bolesti
skládkování na tzv. „Desátém čísle“
a právě zde, do potoka lemujícího ornou
půdu okolních úrodných pozemků, stékala znečištěná voda a potok se stal stokou.
Společně se zastupitelstvem řešil i otázku
zajištění zdravotnické péče, kterou zajistili po rekonstrukci do domu Labutových,
kde je umístěna dosud. Dále nastala
otázka bytová v činžovních domech, prodej a oprava bytů. Obnova tradičních

spolků a jejich činnosti v obci a dalších
spousta věcí, které v průběhu let vyvstávaly. Ve šlépějích zlepšování kvality života občanů pokračovali a pokračují další
významní starostové a starostky. Od roku
1997 se stala starostkou paní Jindra Hudcová, která ve svém úřadu byla do roku
2003. Novým starostou v roce 2004 byl
pan Zdeněk Mráz, který vedl obec celých
14 let. V roce 2018 byla zvolena nynější
starostka Mgr. Pavlína Komeštíková.
Všem, kteří se podíleli, a dále podílejí, na
zvelebení naší obce, patří velký dík a zaslouží si náležitou úctu.
Třicet let péče o naši obec je znát ve
všech odvětvích. Pravda je, že ne vždy jde

vše hned zrealizovat a ne všem se zavděčíte. Všechny investice z různých oblastí
ať již stavební, společenské, kulturní nebo
sociální se musí promyslet, aby se uspokojily potřeby co nejvíce občanů.
Je také třeba poděkovat všem, co realizují
projekty v naší obci, ať již z řad zástupců
obce, spolků, či občanů samotných. Věnují obci to nejcennější, a to je svůj čas.
Ukrajují tak čas, který by měl patřit jejich
rodinám a za to jim patří velké díky.
V posledních letech je, dle mého názoru,
vidět obrovský kus týmové práce zástupců obce a přeji všem, ať se dílo daří
i v dalších letech.
Marta Doležalová

Ptáčci Vás potřebují. Blíží se zima.
Drobných pěvců a ptactva v krajině
ubývá, skvělý způsob, jak jim pomoci, je
přikrmování. Krmí se většinou od listopadu do dubna. Ptáčci si potřebují vytvořit energetickou i tukovou zásobu, aby
přežili zimu, hlavně druhou polovinu
zimy. Tuhé mrazy, sníh atd. Potřebují tedy
jíst v zimě více, aby se v noci zahřáli.
V zimě vynaloží velmi velké úsilí, aby
zůstali v teple.
Pokud se rozhodnete ptáčkům opravdu
pomoci, doporučuji kupovat zrní spíše
online a to větší balení, ušetříte dost
peněz i času. Mám ověřeno, že je opravdu
výhodnější koupit větší množství, budete
překvapeni, jak krmení bude mizet z krmítek, jakmile si ptáčkové na vaše krmítko zvyknou, budou k vám chodit celou

zimu, a vy budete mít skvělou příležitost
k pozorování drobných i větších ptáčků.
Tip.: zelená domácnost (zelenadomacnost.com) či farma Python (eshop. farmapython.cz), která nabízí 25 kg pytle
směsi pro venkovní ptactvo za přijatelnou
cenu za 25 kg 445 Kč.
(cena se může mírně lišit dle sezony)
Co patří do krmítka: slunečnice, ořechy,
Ovesné vločky, Jablka – celá i sušená, Vařená rýže bez soli a koření, Strouhaná
mrkev atd., Lojové koule
Co tam rozhodně nepatří: jakékoli
zbytky z kuchyně, pečivo, těstoviny atd.
Pokud ptáčkům nabídne člověk jako náhradu jejich běžné potravy nevhodné krmení, je většinou jejich osud zpečetěn
a místo pomoci je čeká uhynutí.

Také je dobré, krmítka nedávat blízko
skleněných ploch, jako je okno, skleník
atd., ptáčci se často mohou vylekat a při
odletu do těchto ploch narážet či se o ně
zabít.
Kateřina Hájková

Pečovatelský dům a terénní služba v Libiši
V našem pečovatelském domě žije momentálně 21 seniorů. Celkem zde máme
15 bytů, z toho 7 bytů dvoulůžkových a 8
bytů jednolůžkových. O klienty se stará 7
pečovatelek, které se střídají ve směnách
a tak je zajištěna nepřetržitá 24 hod. péče.
V rámci aktivizace si naši senioři procvičují chůzi, paměť nebo jemnou motoriku
rukou. Když je příznivé počasí, vyrážejí
s aktivizační pracovnicí na procházky do
přírody a dokonce došlo i na opékání
buřtů na zahradě pečovatelského domu.
Snaží se společně domluvit program tak,
aby vyhovoval a líbil se většině klientů.
Mezi velmi oblíbené aktivity patří setkávání se při pravidelných čtvrtečních „se-

dánkách“ u kávy.
10. září jsme u nás, v pečovatelském
domě, přivítali vzácnou návštěvu a to
pana kardinála Dominika Duku. Naši klienti si rádi s panem kardinálem u kávy
a malé sladkosti popovídali. Bylo to velice příjemné odpoledne.
Tak jako na jaře jsou nyní, opět kvůli Covidu 19, zakázány v našem zařízení návštěvy. Pro naše klienty to není lehká doba.
Stýská se jim. Telefonní hovory nemohou
nahradit osobní návštěvy a vzhledem
k tomu, že někteří mají velmi špatný
sluch, tak telefonovat ani nemohou. A bohužel oproti jarnímu období toto opatření
část seniorů nese velmi těžce, že za nimi

opět nikdo nemůže.
Nesmíme ale zapomenout také na to, že
poskytujeme terénní sociální služby, kde
paní pečovatelka zajišťuje služby v domácnostech klientů. Jsou to především
tyto služby: úklid domácnosti, pomoc při
úkonech osobní hygieny, nákupy, pochůzky, dovozy oběda nebo pomoc při
prostorové orientaci. Pokud by jste vy
nebo někdo z vašich blízkých a známých
tuto službu potřebovali, volejte prosím na
tel: 315 68 13 24. Rádi vám poradíme
a pomůžeme.
Iva Machovcová
Vedoucí DPS Libiš
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