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Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední číslo
libišské radnice letošního roku, listy,
které kopírují události v naší obci pohledem přispěvatelů. Všichni věříme, že
změny, které jsme museli přijmout,
odezní a budeme žít jako dřív. COVID –
19 potrápil pár z nás, u někoho průběh
neměl žádné příznaky. Bohužel však pro
některé oslabené měl fatální následky.
Nikdo tak zákeřný urychlovač nezval,
proto by mohl zase zaniknout, avšak než
se tak stane, chraňte se a buďte ohleduplní zejména ke starší generaci, kterou
musíme chránit. Podnikatelský záměr
manželů Šiškových s odběrovým místem
na COVID byl výborným počinem. Paní
Aniko Šišková nabídla zdarma antigenní
rychlotesty pro všechny pedagogy a zaměstnance našich škol, i zaměstnance
obecního úřadu. Děkujeme.
Setkávání se je velmi lákavé, protože člověk ze své podstaty touží po společnosti.
Do poslední chvíle jsme zvažovali rozsvěcení vánočního stromu s jarmarkem,
živým betlémem, ale bez dětí a za současné situace by to nebylo ono. Nakonec
to bylo dobře, protože ani stromu se nechtělo svítit! Světelné řetězy stávkovaly,

nakonec se podařilo přes víkend obstarat
poslední hvězdy a pár metrů řetězu. Paní
Kateřina Kvapilová nazpívala pro Vás Tichou noc, kterou jsme Vám pustili alespoň v rozhlase na začátku adventu.
Děkujeme za první píseň, kterou budeme
mít v databázi skladeb do našeho rozhlasu. Kdo umí, může zkomponovat dílo
vhodné pro běžná hlášení.
Sešla se další milá skutečnost, pan Anto-

nín Štěpánek nám darem vyřezal Svatou
rodinu, která prostranství před sokolovnou oživuje. Dílo ze stavebních kvádrů
obdivovalo mnoho návštěvníků směřující
na beneﬁční vánoční výstavu. Sochař samouk se tvorbě věnuje tři roky, zajímá se
o egyptologii, ale půl roku ve volném
čase řezal z ytongu libišský betlém. Děkujeme za nápaditý dar!
Výstava o druhé adventní neděli potěšila
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informace z obce
děti a žáky naší školy, kteří také přispěli
pěknými výrobky. Obdivovat jsme mohli
pečlivě připravenou sbírku formiček paní
Jaroslavy Holinové, právě ona je velký
motor všech charitativních akcí, pečení
pro seniory v domovech. Za to si zaslouží
velké poděkování! A ve spojení s dalším
kurátorem výstavy panem Jiřím Linhartem, který instaloval betlémy, vznikla dokonalá souhra. Poděkování patří i paní
Švejdové a Křížové za organizaci.

A částka ze sběracích listin je dokladem
toho, že má spousta lidí ochotu pomoci,
tentokrát Ondrovi.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům úřadu, neboť práce je více, aby se
všechny sliby voličům podařilo splnit.
Letošní rok byl těžší i v tom, že jsme byli
oslabeni delšími nemocemi kolegů
a práce nečekala. Děkuji radním, zastupitelům, všem našim dodavatelům, členům
komisí a výborů a všem dobrovolníkům,

kteří něco pro obec vytvářejí. Děkuji
všem zaměstnancům školy a školky, kteří
zvládli složitý rok 2020, jak nejlíp uměli.
Jeden člověk nezmůže nic, ale tým lidí,
kteří přetváří naši obec v moderní místo,
kde je radost žít, tu nyní právě funguje.
A dobře! Tak ať to jde v plném zdraví
i v novém roce 2021. Hodně zdraví a spokojenosti do Vašich rodin přeje
Pavlína Komešíková, starostka

Čas je neúprosný, ale spravedlivý pro všechny.
Aneb co se změnilo po dvou letech po volbách
Jak psala paní starostka v minulém čísle Libišské radnice, máme za sebou dva roky. Dva roky, kde se každým dnem setkáváte s novými poznatky v práci zastupitele a v soužití s občany. V těchto dnech se mnozí již soustředí na to, čím své blízké
obdarovat pod vánočním stromkem a musím říci, že to jsou krásné chvíle, když myslíte na druhé, jak je udělat šťastnými.
Vánoce jsou přeci jen od toho, abychom byli šťastní a spokojení, a tak jsem se rozhodl, že vám napíšu, co jsme všechno za
ty dva roky připravili, nebo udělali pro nás všechny. Přeci jen jsme vám něco naslibovali ve volebním programu, a tak se
na něj trochu podíváme a možná i kriticky.

Naše volební cíle
Budeme vyhledávat možnosti využití
projektů s podporou Evropských
fondů (škola, cyklostezky…).
Toto je na samotné téma, které vám ráda
popíše paní starostka, ta je v těchto věcech kovaná a věnuje se problematice dotačních titulů a podpory rozvoje obcí
a měst i ve volném čase.
Prosadíme budování kvalitních komunikací pro všechny občany
Tento volební cíl je hodně vysoký, ale
malé cíle si nemá cenu dávat, nikam bychom nedošli. Takže co jsme udělali pro
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budování komunikací? Měli jsme na stole
dva projekty a ty doznaly realizace, ul. Za
Kralupkou a ul. U Studně. Ulice Za Kralupkou byla před dokončením, a tak byla
tato stavba převzata od dodavatele, dle
projektové dokumentace. Komentáře na
facebooku nám říkají, že ne vše se povede dle představ občanů, kteří v dané lokalitě bydlí. Do této stavby jsme opravdu
neměli šanci již zasáhnout a je taková
jaká je. Do ulice U Studně jsme již zapojili spoluobčany bydlící v této části obce
a stavební dozor, se kterým jsme uzavřeli
smluvní vztah, aby nám řešil nesrovnalosti v projektové dokumentaci a kontro-

loval správnost realizace. Od počátku
stavby po výběrovém řízení, byla snaha
o co nejaktivnější projednávání o stavbě
s občany bydlící v této ulici, zasáhnout
co nejméně do zeleně a ponechat vzrostlé
stromy na místě. Obnova veřejného
osvětlení a úprava terénu této ulici dala
příjemný vzhled. Co nás od počátku a asi
nejen nás trápil, byl železniční přejezd
z ul. Nové do ul. Za Kralupkou a Za Rybníčkem. Nebylo to nic jednoduchého
a v době, kdy paní starostka zahájila jednání s ČD (České dráhy) jsme jenom slýchali, toto nikdo nikdy neprosadí, ČD
snižují počty přejezdů a tento se nepo-
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svítidla. V konečném důsledku budeme
šetřit na výdajích do elektřiny. Plány
v současné době jsou velké, a tak musíme
investovat do rozumného rozpočtu,
a s tím zvažovat priority při sestavování
rozpočtu. Na rok 2021 máme velké ambice, a to hlavně do projektů a přípravy
jasných projektů, kde bychom chtěli více
využít dotačních titulů. Dnes již máme
schválený rozpočet, po letech, kdy byly
vyrovnané rozpočty, jsme si mohli dovolit schodkový, a to díky vhodné a kvalitní
správě obecních ﬁnancí. Úspory z minulých dvou let částečně rozpustíme do roku
2021 a ještě si dovolíme vzít úvěry na realizaci akcí potřebné pro provoz a správu
obce Libiš.

daří. Dnes je přejezd brán jako samozřejmost a nedovedeme si to asi ani jinak
představit. Jen pozor, je nechráněný. Společnými silami, a to i díky vám občanům,
se nám podařilo poměrně rozsáhlé dílo,
které bylo dlouho odkládané, a tou byl
chodník vč. veřejného osvětlení v ulici
Mělnické. Trvalo to dlouho, ale výsledek
je pro mě a troufnu říci, že pro celou obec
krásným dílem, který nám v současné
době chválí lidé i s okolních obcí. Paní
starostka do této části přinesla krásné doplňky v podobě již usazených vkusných
laviček a odpadkových košů, které zpříjemní nejednomu chodci procházku. Ani
tato stavba neměla úplně jednoduchý průběh, v projektu chybělo připojení přilehlého veřejného osvětlení, které se
muselo řešit na pravidelných kontrolních
dnech, doplnili jsme do chodníku chráničku pro budoucí položení, např. rozvody optiky. Neméně důležitým počinem
byla oprava chodníku v ul. Budovatelů,
dnes se nemusí nikdo bát, že si zvrtne kotník na nerovnostech a přidala se lavička
pro nás dříve narozené, jistě si může sednou i mladší, je to pro všechny generace.
Podpoříme investice do společenského
rozvoje a kvality života v obci
Toto je určitě správné, má to jeden háček,
musíte na to mít. A tak jsme se rozhodli,
že budeme v současné době podporovat
takové projekty, které mají přímou souvislost se společenským životem v obci. Zahájili jsme obnovu dětských hřišť,
vybudování venkovních ﬁtness míst pro
dříve narozené. Letní kina, návštěvnost
byla uspokojivá. Kdo chtěl, tak přišel.

Ono to v konečném důsledku není jen
o tom promítání, ale je to o setkání, možnost popovídat si, zeptat se na něco, zkritizovat, nebo pochválit. Je to
o společenském životě v obci. Profesionální, nebo amatérská divadelní scéna,
která se nám představila opět po dlouhých
letech v obci, ukázala, že je o to zájem.
Dechovky k poslechu, Tvoření, Zahrádkáři, Myslivci, Jazzová zahrada, TJ Sokol
se svými aktivitami, jako je Tenis, Beach
Volejbal, Fotbal, Cvičení apod., tak to
nám zkvalitňuje život. Letos nám to „Kovídek“ kazí, ale mi se nedáme. Asi nejvýznamnějším počinem bylo odstartování
projektu Půdní vestavba ZŠ Libiš, který
byl zahájen projektovou dokumentací
v minulém volebním období a provázel
ho nesoulad zastupitelů v jeho řešení. Na
tuto projektovou dokumentaci byla podána žádost o dotaci, která byla přiznána
začátkem letošního roku. Následující průběh pro splnění podmínek přijetí dotace,
znamenalo neuvěřitelné martýrium pro
provedení změn v projektové dokumentaci, schválení změn a vydání souhlasu
k provedeným změnám. V tomto čase
jsme již zahájili kroky pro vypracování
výběrového řízení. Výběrové řízení bude
veřejné a pro obec Libiš toto provádí externí společnost.
Udržíme úsporný a vyrovnaný
rozpočet obce
Zatím se nám to daří, snažíme se uspořit
ﬁnance kde se dá. Letos jsme se rozhodli
mimo jiné obnovit veřejné osvětlení v ulicích a postupně vyměňujeme stará, energeticky náročná za provozně levnější Led

Budeme podporovat výstavbu rodinných domů a startovního bydlení pro
mladé rodiny
Určitě nebráníme výstavbě rodinných
domů, naopak, jako obec bychom měli
mít radost, že lidé mají zájem o rodinnou
výstavbu, ale bohužel je situace dnes taková, že pro peníze jsou někteří ochotni
pozemek prodat na výstavbu ubytoven.
Budeme naslouchat Vám občanům
a jejich názorům na dění v obci
Děkujeme za komentáře a podněty, které
jsou i prostřednictvím Facebooku nebo
SMS. Jsou to po čertu nástroje, jak zpražit, nebo i pochválit. Hlavním ale komunikačním prostředkem by stále měl být
osobní kontakt a říci si svým zvoleným
zástupcům, nebo se zastavit na Obecním
úřadu, co by bylo vhodné a čeho se například vyvarovat. Současné vedení obce
je otevřené všem občanům a určitě vyslechne Vaše názory a návrhy. Každý
z Vás si ve volbách vybral zástupce, kterému dal svůj hlas a na něj se můžete
s důvěrou obrátit, přesto platí již zmíněné,
přijďte na Obecní úřad.
Máme před sebou druhou část volebního
období a já osobně pevně doufám, že se
nám podaří dosáhnout společně s Vámi
udělat z naší obce krásné místo pro důstojný život a soužití lidí dobré vůle.
Osobně vám přeji, a to i přes veškerá
úskalí, které nám přináší současná doba,
pevné zdraví, upřímné přátelství, rodinnou pohodu, a to nejen v čase svátku Vánočním, ale po celý následující rok a roky
budoucí. Mějte se rádi.
Marcel Eder, místostarosta

3

informace z obce

Informace v kostce – shrnutí nejvýznamnějších počinů za rok 2020
n Zahájili jsme výběrové řízení na dodavatele energií pro obecní objekty i pro
naše příspěvkové organizace.
n Upravená a aktualizovaná projektová
dokumentace (dále PD) na půdní vestavbu ZŠ, která zachová stávající kapacitu 110 žáků a nesníží ji, jako to
hrozilo u té původní, je předložena ke
schválení MMR. Poté se rozběhne výběrové řízení na zhotovitele díla, předpoklad zahájení stavby březen 2021
s dokončením do 31. 8. 2021.
n Podané žádosti na Kraji a MMR – na
přípravné fáze Přístavby II. st. ZŠ –
příspěvek na studii, která je již zpracovaná a dále jsme požádali o příspěvek
na PD k územnímu rozhodnutí.
n Zastupitelstvo obce (dále ZO) souhlasí
s jednáním s okolními obcemi a městem Neratovice o vzniku dobrovolného
svazku obcí, který by zřídil svazkovou
školu. Důvodem je možnost čerpání
dotace MŠMT ve výši 85 % na výstavbu plně organizované školy v následujícím období. Tento krok jsme již
učinili, nyní se čeká na odezvu zastupitelstev našich sousedů.
n PD na bourání objektu Technických
služeb (bývalá sběrné suroviny) a příprava PD na výstavbu nového objektu
se připravuje.
n Kolaudace stavby chodník Mělnická
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s veřejným osvětlením.
n Oprava železničních přejezdů v ulicích
Hraniční a Za Kralupkou.
n Předání ČOV do majetku VKM, které
mělo být učiněno již po kolaudaci
v minulých letech.
n Studie navýšení kapacity ČOV pro oblast Staré Libiše, kapacita má nyní stop
stav.
n Čištění kanalizace v oblasti křížových
ulic Staré Libiše stále trvá.
n Nové zabezpečení garáže u Sokolovny,
která byla vykradena.
n Dokončení ﬁtness zóny v parku Špičákova zahrada, doplnění dětských hřišť
v sídlišti Budovatelů a ve Školní ulici.
n Podání dvou žádostí na Kraj a MMR
na biotické prvky (výsadba nových
stromů) ve Špičákově zahradě a na abiotické (pěší komunikace s veřejným
osvětlením, lavičky, informační tabule
a další vybavení).
n Koupili jsme les pod sídlištěm Budovatelů, který udržujeme v čistotě, měl
by sloužit k relaxaci.
n Běží žádost o dopravní automobil pro
SDH Libiš z MV a doplníme spoluﬁnancování i z Kraje.
n Očekáváme dar od Spolany Unipetrol
s.r.o. hasicí vůz pro SDH Libiš.
n Chceme přijmout dar pro budoucí komunikaci od vlastníků pozemků Za

Vahou za podmínek, které jsou v obci
obvyklé. Obyvatelé RD již zde desetiletí žijí s nevyřešenými příjezdovými
komunikacemi.
n Má vzniknout pět nových RD a příjezdová komunikace vedle samoobsluhy
vedoucí do ulice Budovatelů, přislíbili
jsme ji po vybudování přijmout.
n Obměňujeme veřejné osvětlení za
úsporná LED světla, postupně doplňujeme osvětlení tam, kde chybí. Doplňujeme chybějící PD.
n Dokončení stavby záchranného varovného systému – veřejného rozhlasu
v celé obci.
n Odběrové místo COVID-19 drive-in
na Pražské.
n Byli jsme nominováni na ocenění naší
obecní knihovny, za její progres, přijetí ocenění překazila opatření proti
COVID-19, budeme se na něj těšit
v roce 2021.
n 1. místo za Facebookový proﬁl obce
v okrese Mělník a 6. místo ve Středočeském kraji – hodnocení společností
Kvalikom – Zlatý like roku 2020.
n 1. místo za radniční listy pro obce
v kategorii od 2 do 10 tis. obyvatel
v okrese Mělník a 11. místo ve Středočeském kraji – společností Kvalikom.
Mgr. Pavlína Komeštíková, starostka

informace z obce - ze školy a školky

INFORMACE PRO OBČANY
Místní poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a za psy se bude vybírat od 1. února 2021 v pokladně obecního úřadu v úřední dny. Poplatky zůstávají
ve stejné 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 bytovém domě
200,-Kč a za každého dalšího psa 300,-Kč. Bezhotovostní platba: Odpady VS
13400+č.p. a poplatek psi VS 13410+č.p. převodem na č. úč. 473166043/0300

Gratulujeme oceněným dárcům krve
Z Českého červeného kříže přišla do kanceláře obecního úřadu krásná a potěšující
informace, že mezi námi, v naší obci, žijí
lidé, kteří nejsou lhostejní a jsou ochotni
darovat tekutinu pro život nejcennější
a doposud ničím nenahraditelnou. Medailemi za darování krve byli Českým
červeným křížem oceněni: paní Ing. Michaela Hercíková - bronzovou medailí za

10 odběrů, paní Veronika Soukupová bronzovou medailí za 10 odběrůpaní Zuzana Šebestová - bronzovou medailí za
10 odběrů, pan Petr Loukota -zlatou medailí za 40 odběrů a pan Milan Pevný byl
oceněn Zlatým křížem III. stupně za 80
odběrů. Všem dárcům za jejich obětavost
moc děkujeme a gratulujeme k ocenění.

TERMÍNY UZÁVĚREK

pro příspěvky do Libišské radnice v roce 2021
1.
2.
3.

5. 2. 2021
6. 4. 2021
7. 6. 2021

4.
5.
6.

16. 8. 2021
11. 10. 2021
25. 11. 2021

Vítáme nové občánky
Novými občánky naší obce jsou:
* Šmídová Viktorie
* Aschenbrener Kilian
* Mihajlovska Antonie
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
Prosinec
Kučera Karel
Šobotník Jaroslav
Mráz Zdeněk
Šípek Stanislav
Šimurda Jiří
Pazdera František
Leden
Jirků Milada
Linhart Jiří
Dohnanská Mária
Holub Jaroslav
Němec Václav
Mecerová Jarmila

Paní starostka, Mgr. Pavlína Komeštíková, navštívila děti v mateřské a základní škole. Dopoledne, plné povídání a vánoční
atmosféry, bylo hezkým zážitkem jak pro ni, tak i pro děti. J.H.
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ze školy a školky

Předvánoční čas v libišské mateřské škole

I v této komplikované době se v naší mateřské škole snažíme dětem co nejvíce
zpříjemnit čekání na Vánoce.
Většina plánovaných kulturních akcí byla
zrušena, včetně divadelního představení
na Mikuláše. Ale přece jsme nemohli
dětem odepřít návštěvu tajemného Mikuláše a trochu obávaného čerta. Připravili
jsme pro ně mikulášskou nadílku vlastními silami za podpory rodičů.
Tradiční vánoční jarmark se sice nekonal,
ale vyrobili jsme s dětmi vánoční dekorace z různých materiálů a namalovali obrázky na vánoční výstavu, která proběhla

první prosincový víkend v sokolovně.
Místo veřejného vystoupení si vánoční
písničky a koledy zazpíváme ve školce
u stromečku. Vánoční ozdoby si děti vytvořily i z keramické hlíny, což je nesmírně bavilo a zároveň procvičilo
jemnou motoriku.
Naše děti byly po celý rok šikovné
a hodné, a tak pod stromečkem na ně zajisté bude čekat překvapení.
Nezapomínáme ani na seniory v Domě
s pečovatelskou službou sv. Jakuba. Každoročně tam s dětmi chodíme popřát příjemné a klidné svátky, zamáváme

babičkám a dědečkům přes okno a předáme drobné dárečky pro radost.
Každý den chodíme s dětmi na vycházky,
nejvíce do Černínovska a okolí. Pozorujeme přírodu v proměnách ročních období, ptáčky a zvířátka, nebo alespoň
jejich stopy. Každoročně sbíráme žaludy
a kaštany, které si převezmou libišští myslivci, nebo je před Vánoci s dětmi odneseme obyvatelům luk a lesů .
Všem občanům v Libiši přejeme krásné
vánoční svátky plné pohody a do nového
roku 2021 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Zajisté si všichni přejeme, aby ten příští
rok byl lepší.
Alena Vítek Kaulová,
učitelka třídy Berušky

Malí kuchtíci aneb jak se vaří polévka
dospělí, hlavně v těch, které jim nejsou
úplně dostupné a chtějí dokázat, že některé dospělácké činnosti také zvládnou.
Pokud se jim vše správně nastaví, zajistí
se bezpečnost, tak proč ne. Děti se totiž
rozhodly, že si samy uvaří polévku.
Za pomoci paní učitelky sestavily recept
na bramborovou polévku. Další den bylo

V naší mateřské škole vedeme děti k sebeobsluze a samostatnosti. Chceme, aby
se dokázaly samy oblékat, svlékat, srovnat si věci, aby si uměly umýt ruce, vyčistit zuby. Aby si dokázaly před jídlem
prostřít, správně použít lžíci nebo příbor,
odnést použité nádobí. Podněcujeme je
k tomu, aby si po sobě uklízely, aby
uměly požádat a poprosit, když něco potřebují. To jsou každodenní činnosti, které
se neustále opakují a děti je prožívají
a upevňují si je stále dokola, pokud
možno až k úplně samostatnosti. Jenže
děti chtějí být v mnoha věcech jako my
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vše potřebné připraveno. Děti si prohlédly, osahaly a očichaly celer, mrkev,
petržel, brambory, houby, česnek, cibuli,
koření do polévky, sůl a samozřejmě i kuchyňské nádobí. Byly připraveny škrabky,
prkénka, nožíky, misky s vodou, hrnec,
vařečky, no prostě vše potřebné. Děti začaly omývat zeleninu a brambory, škrabkami škrábat, nožíky krájet. Každý si
chtěl vyzkoušet všechno. Děti pracovaly
naprosto samy a hrnec se začal rychle
plnit. Po okraj se dolila voda, přidalo se
koření, řádně se vše vařečkou promíchalo
a hrnec s polévkou šel rovnou na plotnu.
Polévka se uvařila, než přišly děti z vy-

ze školy a školky
cházky. Věřte nebo ne, chutnalo všem. Už
nyní se těšíme na další vaření, vlastně
tentokrát pečení. Je jasné, že nás v tomto
adventním čase čeká vánoční cukroví.
Přejeme Vám klidné předvánoční rozjímání, šťastné a veselé Vánoce a do nového roku především hodně zdraví,
rodinné pohody, klidu a míru.
Hana Švecová,
ředitelka MŠ Libiš

Opět ve škole
Tak už tu máme advent. Doufáme, že
tento čas stráví již všichni žáci ve škole.
Prvňáci a druháci byli doma od 14. října
do 17. listopadu. Těšíme se také na naše
třeťáky, čtvrťáky a páťáky, kteří se nám
vrátí 30. listopadu. Na online výuku jsme
byli připraveni, a tak hned první den zavření škol jsme se do ní opět pustili. Rodičům, kteří doma neměli technické
vybavení, jsme počítače nebo tablety zapůjčili. Krom prvňáků to bohužel nebyla

pro děti a jejich rodiče zkušenost nová.
Naši prvňáci, a především jejich rodiče,
se toho úkolu zhostili parádně. Tímto rodičům nejen prvních tříd děkujeme za jejich spolupráci a nasazení. S dětmi jsme
se vídali každý pracovní den, učili se
a hráli jsme různé hry. Online výuka
sebou nenese pouze negativní stránky.
Jsou děti, kterým online výuka hodně
prospěla. Jsou samostatnější, některé děti
říkaly, že je výuka takto baví, že mají
doma klid. Všichni se ale shodli na tom,
že jim chybí kamarádi. To je něco, co se

skrze obrazovky zařídit nedá. Některé
děti byly velice podnikavé a dokonce
hrály i na virtuální schovávanou.
Jsme rádi, že jsme zpět. Online výuka je
náročná pro všechny zúčastněné a tak si
držme pěsti, ať na nás brzy zase někde nevykoukne. Přejeme Vám všem poklidný
adventní čas plný pohody a pochopení.
Děti se už těší na Vánoce a je fajn, že si
tento čas užijí se svými kamarády.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš
Bc. Monika Bíbová

Vánoční výstava
Současné uvolnění koronavirových opatření nám umožnilo uskutečnit v sále sokolovny beneﬁční vánoční výstavu,
věnovanou Ondrovi. Chlapci, kterému
jsme částkou na potřebnou rehabilitaci
chtěli pomoci již jarním charitativním
plesem. Přiznávám, že jsme letošní výstavu připravovali trochu s rozpaky. Váhali jsme, jestli jsme se rozhodli,
vzhledem k současné době a probíhající
epidemii, správně, jestli budou mít lidé na
vánoční atmosféru náladu a přijdou se podívat, jestli zvládneme uhlídat daná opa-

tření. Na každé výstavě, kterou jsme
zatím pořádali, Vám své výrobky představují i děti. Zpočátku jen děti naší základní
školy a je úžasné, že se k nám po krátké
době připojila i mateřská školka. Já
osobně mám dětské práce z celých výstav
nejraději a pro mě to má až s nimi teprve
to pravé kouzlo. Že nám letos své výrobky na výstavu stihnou udělat malé děti
ve školce, jsme věděli. Velkým překvapením pro nás ale bylo, že ani tuto výstavu
nevynechaly děti naší základní školy,
které nám, i když teprve před pár dny za-

hájily výuku, připravily opět spoustu
krásných a zajímavých výrobků s vánoční
tématikou. Čtvrtá třída si svou družinu
Andělů dokonce i krásně naaranžovala
mezi oříšky, voňavé chvojí a zářivě oranžové mandarinky. Tradičně se pak
v pátek dopoledne přišly všechny děti na
výstavu podívat. Některé byly zpočátku
ještě trošku zamlklé, protože pár desítek
minut před tím měly ve škole návštěvu ze
samotného pekla. Řada dětí pak ještě výstavu navštívila se svými rodiči, aby se
jim mohly svými výrobky pochlubit.
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ze sportu
Letošní vánoční výstavu jsme uspořádali
trochu jinak, nežli v uplynulých dvou letech. Velký prostor sálu tělocvičny umožnil návštěvníkům větší rozestupy
a i samotnou výstavu jsme pojali tématicky jinak, nejen jako výstavu betlémů.
Některé betlémy, které byly na výstavě
instalovány dříve, jsme si tentokrát nevypůjčili. Říkali jsme si, že již je návštěvníci znají a že jim ukážeme zase něco
jiného. Velice nás pak překvapilo, že si
někteří z Vás tyto betlémy dobře pamatovali a na výstavě jim, dle jejich slov, chy-
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běly. Pokud se tedy bude v příštím roce
také konat vánoční výstava, uvidíte určitě
i ty betlémy, na které jste se nyní těšili
a které jste letos v sokolovně marně hledali. Nově jste si letos, jako ukázku činnosti Klubu sběratelů kuriozit, mohli
prohlédnout soubor formiček na vánoční
cukroví pod názvem PRACNY NAŠICH
BABIČEK a projít se historií jejich výroby od přelomu 19. a 20. století do současnosti. Věříme, že Vás i tato část
výstavy zaujala a našla si mezi Vámi své
příznivce.

Všem návštěvníkům moc děkujeme. Že
přišli, že byli velice ukáznění a všechna
opatření opravdu dodržovali, že s námi
podpořili akci pro dobrou věc a hlavně za
to, že svým ﬁnančním přispěním pomohli
Ondrovi s potřebnou rehabilitací.
Přejeme Vám všem, aby byly Vaše letošní
Vánoce, i přes současnou složitou dobu,
radostné, plné lásky, štěstí, klidu a pohody.
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.

I fotbal se přesunul na nějaký čas do on-line
Vzhledem k přijatým proti epidemiologickým opatřením, která v polovině všech
rozehraných fotbalových soutěží nastala,
se i fotbalový svět přesunul k počítačům.
Mnozí trenéři tak měli možnost absolvovat on-line kurzy, různě tematicky zaměřené semináře, případně si měli možnost
doplnit či obnovit své trenérské licence.
Náš fotbalový klub ve spolupráci s FAČR
pořádal dokonce online seminář pro rodiče našich mladých fotbalistů na téma
„Mámo, táto.. jsem fotbalist(k)a“. Přednášejícím byl pan Daniel Franc – lektor
FAČR. Cílem semináře bylo, aby rodiče
lépe pochopili práci trenérů a vývoj ve
výchově fotbalisty, nejen po stránce fotbalové a mentální, ale i pohybové. A to

vše srozumitelně pro rodiče. Hlavními tématy byly vývoj dítěte, životospráva, spolupráce rodičů s trenéry a motivace
mládeže ke sportu.
Seminář měl u našich rodičů velký
úspěch, proto pokud koronavirová situace
dovolí, bude na jaře domluven další seminář pořádaný prezenční formou.
Že se seminář podařil je patrné i z emailu, který jsem následně obdržel:
„Dobrý den Filipe, moc děkuji za vaši
zprávu i včerejší seminář. Já jsem byl moc
spokojený. Atmosféra s rodiči byla moc
příjemná a fajn!! Užil jsem si to a cítím,
že se nám povedlo udělat kus práce. Já si
právě myslím, že tím, že jste menší klub,
tak ty vztahy jsou ještě důležitější nežli

Dorost

přírody a zasílali kolik kilometrů naběhali
a v jakém čase. Každý týden měli nějakou výzvu a ve skupinách pod vedením
Matěje Mundla a Dominika Reznera posilovali on-line na WhatsAppu. Všichni
pevně věříme, že se zase brzy společně
uvidíme a potrénujeme.

V půlce října byla soutěž přerušena díky
covidu-19 a tak jsme museli nuceně odpočívat. První týden jsme ještě trénovali
ve skupinách, ale bohužel v dalším týdnu
se již přešlo na trénink ve dvojicích, a to
už bohužel nedávalo smysl. Kluci však
nepřestali v tréninku a chodili běhat do

Michal Panocha, trenér dorostu

ve větších klubech. Každopádně je super,
že máte takovou iniciativu a zájem! S pozdravem, Daniel Franc“.
Filip Mírek,
šéftrenér mládeže TJ Sokol Libiš

Minipřípravka
– cesta a cíl
Cesta je trénovat, učit se.
Cíl je se zlepšovat.
Do podzimní části jsme nastoupili
v plném počtu – přes dvacet dětí a sedm
trenérů. Navázali jsme na tréninky pondělí, středa a pátek od 17.00 – 18.30
hodin. Každý víkend se účastníme zápasů
či turnajů, kde jsme vždy přihlašovali
nejméně tři týmy ve smyslu TRÉNUJ
A HRAJ (kdo chodil na tréninky, bez rozdílu výkonu, tak byl vždy v nominaci na
utkání nebo turnaj). Není to jen o fotbale,
ale i o kamarádství a radosti ze sportu.
Rád bych zde poděkoval trenérům za jejich práci a čas který tomu věnují, paní
Evě Chytré za administrativní a organizační pomoc, všem hráčům a rodičům se
kterým se nám podařilo vytvořit silný
tým a skvělý kolektiv.
Slávek Jaroš,
hlavní trenér týmu Minipřípravka
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ze sportu

Minipřípravka

V podzimní části sezóny se naši libišští
kohouti zúčastnili několika turnajů okresu
Mělník, pro mnohé holky a kluky to byla
první cenná zkušenost seznámení se s fotbalovou hrou. U těchto začínajících fotbalistů se hraje systémem 3+0, tedy bez
brankáře, na dvě brány na každé straně.
Náš oddíl fotbalové minipřípravky čítá 7
kvaliﬁkovaných trenérů a 20 dětí, které
nás pravidelně reprezentují na okresních
turnajích ve 2-3 týmech. Krom zápasů
s ostatními týmy, se tak v rámci rozlosování musí libišští kohouti poprat i se zápasy proti sobě, z kamarádů se tak na
hřišti stávají soupeři. Každý týden se libišští kohouti utkali v rámci přátelských
utkání i s jinými fotbalovými kluby např.
AFK Veltrusy, FK Čechie Kralupy, FC
Líbeznice a další.
Ty velké turnaje nás ale teprve čekali,
naše fotbalová minipřípravka se zúčastnila dvou prestižních turnajů MINISTAR
(pozn. Ministar je soutěž určena pro
kluky ročník 2014 a mladší a dívky
r. 2013 a ml.). Naši nejmenší si nevedli
vůbec špatně, na turnaji ve Kbelích obsa-

3ĜLSRMHQ s.r.o.

dili bramborové 4. místo, na turnaji v Radonicích 5. místo. Pro mnohé to byla
první zkušenost s velkým turnajem. Bohužel z důvodu covidové situace v ČR se
turnaj, který měl být pořádán v Libiši,
přesouvá na jaro 2021. Výborné výsledky
a radost ze hry jsou odměnou, pro trenéry,
našeho mládežnického týmu, kteří svým
hráčům věnují na hřišti mnoho času, když
několikrát týdně připravují tréninkové
jednotky bohaté na všechny fotbalové dovednosti, které v moderním fotbale můžeme najít. Během podzimu naši
nejmladší trenéři, odchovanci TJ Sokol
Libiš, Natálka Šťastná (aktivní hráčka AC
Sparta Praha) a Jan Trédl (aktivní hráč
SK Slavia Praha), rivalové pouze na trávníku, ale ve skutečnosti kamarádi s jedním cílem, předat své fotbalové
zkušenosti našim nejmenším libišským
fotbalistům, poskytli rozhovory Dětskému Rádiu Mělník studio Libiš. Rozhovory si můžete poslechnout v archivu
na webových stránkách http://detskeradio-melnik.webnode.cz/. Ale není to
vždy jen o fotbale. V rámci stmelení kolektivu, nejen mezi dětmi, ale i rodiči, se
pravidelně děti setkávají i mimo hřiště,

tel: 604 130 991

6USQRYi 672, 27711 Libiš

tentokrát strávily odpoledne v městském
kině Neratovice, kde společně shlédly
ﬁlm „Trollové: Světové turné“. V polovině října se z našich fotbalistů stali rybáři a příjemné slunné odpoledne strávili
na břehu Předbojského rybníka, všem se
podařilo chytit nejednu rybu. Po koronavirové pauze začaly děti s nadšením opět
trénovat, i když jen v omezeném provozu
po šesti členných skupinkách, a neodradilo je ani chladné počasí. Doufejme, že
se brzy budeme moci vrátit k přihlášeným
turnajům a reprezentovat tak libišskou
fotbalovou minipřípravku.
Eva Chytrá, vedoucí týmu

Starší žáci
I my museli přerušit svou činnost v době, kdy se nám n zeleném
trávníku zrovna dařilo a kluci hráli zápasy s odhodláním a sebevědomím. Trénink tak zpočátku probíhal v omezených podmínkách, ve skupinkách. Dokud nepřišel úplný zákaz amatérského
sportu. Přesto jsme zůstali v kontaktu přes telefon. Někteří na
sobě v této době pracovali i bez dohledu trenérů víc, jiní méně,
což se projevilo na úvodních trénincích po částečném rozvolnění. Většina kluků ale byla poctivá a první dávky naběhaných
kilometrů zvládli bez problémů. Věřím, že se situace bude v následující době už jen zlepšovat a uvidíme se brzy zase na hřišti,
a to i s diváky, rodiči a všemi příznivci našeho klubu.
Filip Mírek, trenér starších žáků
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Mladší žáci a starší přípravka
Ani u nás se toho v listopadu moc neodehrálo. Veškerá protiepidemiologická opatření nám přerušila činnost, a tak každý na
sobě pracovali individuálně doma s rodiči. Všichni se už těšíme,
až se zase budou moci rozběhnout po hřišti nebo až si zahrajeme
fotbal v rámci nějakého pěkného halového turnaje.
FM

Všem našim příznivcům
přejeme příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do nového roku 2021.
Fotbalový klub TJ Sokol Libiš

zájmové spolky

Letošní rok v libišském
studiu Dětského rádia Mělník
Rok 2020 byl pro všechny z nás náročný,
ale společně jsme jej zvládli. Naši libiští
moderátoři začali čtvrteční novoroční vysílání roku 2020 s Hynkem Uhrem z Neratovic. Tento charismatický umělec
začínal na Youtubu, skládá hudbu, zpívá,
věnuje se tvorbě klipů a scénograﬁi. Dnes
můžete sledovat jeho koncerty s Emou
Smetanou. V lednu jsme v našem studiu
přivítali spoustu dalších významných
hostů. Trojnásobnou mistryni České republiky ve skoku na trampolíně Šárku
Korbelovou z Libiše, která se na začátku
prosince 2019 vrátila z Mistrovství světa
v Japonsku. Následující čtvrtek měly děti
hned dva hosty, včelaře Jaromíra Šebka
a Jiřího Zemana z libišského Českého
svazu včelařů. Ze Základní organizace zahrádkářů Libiš děti přivítali v našem studiu Jiřinu Zemanovou a Šárku
Zelenkovou, které nám poradily, kdy vysévat semínka, co se děje s půdou v zimě,
jak hnojit a čím. A co si třeba mohou lidé
vypěstovat doma a kdy je ten správný čas.

Lednový závěr měsíce nám v rozhlasovém studiu zpestřili pěkným vyprávěním
myslivci MO Obříství – Libiš, Lucie Semanová (tehdy ještě adeptka), Vilém Řezníček a Pavel Havel st.
Moderátoři nechyběli ani na akcích v obci
i v okolí. Tak jste se mohli setkat na dětském karnevalu v Libiši, hasičských soutěžích,
Chřestových
slavnostech,
Mělnických trzích, slavnostním otevření
Komunitního centra v Obříství, kde natočili rozhovor s Leonou Machálkovou
a zpěváky a herci z divadla Semafor. Naše
děti můžete potkat jednoduše tam, kde se
něco děje.
V roce 2020 natáčely děti mnoho reportáží a rozhovorů v oblastech běžného života a seznamovaly tak své posluchače
s děním v obci a jeho okolí. Děti měly
možnost ptát se mnoha různých lidí na jejich začátky, pocity i události, které ovlivnili jejich životy i zaměstnání. Setkali se
tak s mistryní ČR v synchronizovaném
plavání Klárou Korbelovou, operní pěvkyní Lucií Bildovou, nakladatelem Ladislavem Židoněm, autorem několika knih
Alešem Dvořákem, šéfkuchařem Martinem Gondekem z restaurantu Aroma, režisérem Františkem Davidem Skořepou,
hudebníkem Martinem Hvězdou, reprezentantkou za AC Sparta Praha fotbalistkou Natálií Šťastnou, zvukařem Filipem
Krimlem nebo s fotbalistou Janem Trédlem, který reprezentuje klub Slavia Praha.
Živé vysílání nezastavila ani pandemie
Covid-19. Moderátoři si velmi obratně
poradili a v živém vysílání hovořili telefonicky se starostou SDH Libiš Jakubem

Jandou, s úžasnými učitelkami prvního
stupně ze ZŠ 28.října z Neratovic paní
Jindrou Stypovou a Martinou Pospíšilovou, farářem Peterem Kováčem, vedoucím skautů Jiřím Mikyskem, mluvčím
ﬁrmy Český Chřest Janem Charvátem,
učitelem literárně dramatického oboru
ZUŠ Neratovice panem Sašou Hrbotickým, vedoucími mladých fotbalistů Sokola Libiš, Slávkem Jarošem a Filipem
Mírkem, který děti pozval k moderování
náboru malých fotbalistů, který se ještě
stačil uskutečnit v září.
O další velký zážitek se postaral Český
rozhlas rádio Junior. Zpěvák Vojta D spojil síly s Rádiem Junior a mezinárodním
projektem #SayHi a společně připravili
písničku se speciálním tancem, ke kterému se přidali i naši moderátoři. Tancoval celý svět a z České republiky
tancovali naši libiští moderátoři jako zástupci Dětského rádia Mělník. Tyto děti
mají každý týden ve čtvrtek živé vysílání,
kde si musí samostatně připravit, scénář,
režií i studiovou techniku. Proto si je
z rádia Junior v rámci tohoto projektu vybrali do živého vysílání a udělali s nimi
rozhovor. Letos se děti rozhodly, že vytvoří adventní výzdobu na vstupy na libišské hřbitovy, kapličku sv. Václava,
pomníky padlých i baráčníků a kostel sv.
Jakuba. Slib děti splnily a první adventní
neděli všechny historická i pietní místa
vyzdobily.
Přejeme vám všem do nového roku 2021
spoustu sil, zdraví, vlídných lidí kolem
sebe a sluníčkové dny i ve vašich srdcích.
Když byste měli pocit, že smutníte, tak
v našem archivu Dětského rádia Mělník
(www.detske-radio-melnik.webnode.cz)
najdete vždy nějaké vysílání, které vám
vždy vykouzlí úsměv na tváři.
Marta Doležalová

Kníže Jiří Kristián z Lobkowicz
115 let čestným občanem Libiše
Vlastenec a hlava mělnické sekundogenitury od revolučního roku 1848 kníže Jiří
Kristián z Lobkowicz byl významným českým zemským politikem. Historicky
víme, že svůj post převzal jako třináctiletý chlapec, a tak si na opravdové převzetí dědictví ještě pár let počkal. Věnoval
se pilně studiu na univerzitách v Praze
i ve Vídni. Politice se začal věnovat po
studiích v roce 1859 a jeho práce spočí-

vala především ve správě rodinného majetku. Kníže Jiří Kristián se sám považoval za Čecha a občana rakouského státu.
Doma v rodině hovořil česky i německy
jak bylo tehdy zvykem. Mezi lidmi byl
velmi oblíben pro svou čestnost a vzdělanost.
Kníže se zájmem sledoval i vývoj povodní ve svém hospodářství a dle pamětních knih naší obce se významně

zasloužil o splavnost a kanalizaci řeky
Labe. Na jeho nátlak se po povodni v roce
1905 začaly upravovat a čistit říční břehy.
Obec Libiš po vzoru tehdejších mravů
a ostatních obcí knížete Jiřího Kristiána
z Lobkowicz jmenovala čestným občanem obce libišské.
Marta Doležalová
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CHARITA NERATOVICE V DOBĚ KORONAVIRU

Již 29 let zajišťuje Charita Neratovice domácí zdravotní péči a sociální služby v terénu. V rámci založení naší organizace
bylo hlavní vizí nabídnout komplexní
zdravotní a sociální péči o klienty, což se
nám podařilo a stále daří. Úsměv a pochvala našich klientů nám přináší každý den
radost a uspokojení.
I v době nouzového stavu vykonávají
všechny zdravotní sestry i pečovatelky

každý den záslužnou práci a věnují se
všem pacientům a klientům, kteří nás potřebují. Jelikož počet klientů stále stoupá,
jsme z kapacitních důvodů, nuceni upřednostnit péči u těch klientů, kteří nemají
rodiny, žijí sami anebo mají rodiny ve
větší vzdálenosti. Zdravotní péči zajišťují
kvaliﬁkované zdravotní sestry s pomaturitní specializací, s bakalářským studiem
či zkušenostmi v chirurgické oblasti.
Zdravotní sestry jsou vyškolené i v oblasti
paliativní péče a chválí si velmi dobrou
spolupráci i s paliativním lékařem.
I přes všechna úskalí a zvýšené nároky na
bezpečí, vyjíždí naši zaměstnanci denně
zajistit psychosociální potřeby našich klientů ve všech obcích naší působnosti.
Svou práci mohou vykonávat i díky možnosti umístění svých dětí do vybraných
základních škol, kde se ochotné paní učitelky a učitelé starají o děti všech záchranných a zdravotních pracovníků

v okolí. V této nelehké době chceme informovat o plánované lednové Tříkrálové
sbírce 2021. Pandemie COVID-19 zasáhla i tyto přípravy. Bohužel budeme
muset reagovat na aktuální stav a uvidíme, zda bude možné uspořádat sbírku
ve standardním či omezeném režimu.
Pokud nouzový stav dovolí, budou chodit
koledníci v týdnu od 4. do 10. 1. 2021
vždy s dospělým člověkem a samozřejmě
si budeme vážit každého z vás, kdo koledníky ve svém obydlí uvítá a přispěje.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům, kteří se podílí na péči
o naše klienty a pacienty, dále všem, kdo
nás podporují a spolupracují. Všech si
velmi vážím. Zároveň všem přeji hlavně
šťastné a klidné svátky vánoční a hlavně
hodně zdraví a štěstí do roku 2021.
Miloslava Machovcová,
ředitelka Charity Neratovice

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 27. 12. 2020 a budeme ho kontaktovat na přiložené telefonní číslo.)

V roce 1917 se v Libiši narodil hudební
skladatel Jaroslav Šesták. Jeho Libišskou
polku nebo písničku Hajá, hajá zná ze
starší generace snad každý. Vite ale, že je
autorem i krásné písničky...? (viz tajenka)

Z hrníčku za správně
vyluštěnou osmisměrku
se tentokrát mohl
radovat František Fukna,
kterému moc
gratulujeme.

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