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Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,
s nadílkou sněhu, která pokryla naši obec
začátkem února, Vám píši úvodní pozdravení v novém roce. Slunečný odraz
v bíle zasypaných polích, loukách a lesících jako by začistil špinavé myšlenky
této složité doby. Mám radost, že pracovníci naší obce nejsou v zimě zaskočeni
sněhem, náledím a snaží se Vám, občanům, zjednodušit krok i jízdu. V některých ulicích by stálo za to, aby řidiči
parkovali, pokud to lze, na vlastním pozemku, případně všichni u jedné strany
v celé ulici, aby se dalo projet pluhem
(ulice Dlouhá, aj.). Kritické je stání u křižovatek a vjezdů. Parkování na chodnících nám ty nové chodníky ničí, je to
i Váš majetek.
Můžeme se chvíli radovat z pokrývky
sněhem na zahradě, pod kterým rostliny
sílí. Připravujeme komunitní výsadbu záhonů na obecních pozemcích. Pokud se
budete chtít starat o zeleň ve Vašem okolí,
můžete se na nás obrátit, po dohodě může
rostliny poskytnout obec. Vymýšlíme
umělý kopec na bobování pro děti, i v Polabí se hned nemusí všechen rozpustit,
terén se může beze sněhu využít jako
mini bike park. Připravujeme další plochy k rekreaci, v cípu ulice Za Vahou,
a větší hřiště Ve Slatinách u lesíku, aby
i Libišští z Nové Libiše měli něco blíž.
Takových míst v dnešní době, která spor-

tování ani moc neumožňuje, je velký nedostatek.
Připravujeme pro občany také půjčování
knih z výdejního okénka obecní knihovny. S radními jsme rozhodli o další
pomoci občanům, zejména když musí
cestovat MHD, kde jsou povinné respirátory: Pro všechny naše seniory od 65 let
výše jsme pořídili dvě ochranné masky
FFP2, které se vydávají na obecním
úřadě.
Další veřejné projednávání územního
plánu bychom mohli stihnout do března,
o přesném termínu se dozvíte na webu
a úřední desce. Rozjíždí se schválené
stavby, začátkem února začalo bourání
bývalých sběrných surovin na Mělnické,
kde vyrostou technické služby naší obce.

Opravili jsme zastávku autobusu u Managu, má novou střechu. Na zastávky na
Pražské i na ulici Polní jsme instalovali
nové lampy na solární energii.
Opakovaně projednávám nejen s Českou
Poštou možnost umístění bankomatu
u obecního úřadu, jednáme o rozšíření
služby naší pošty o „balíkovnu“.
Na závěr se s Vámi chci podělit o pozitivní zprávu, obvodní oddělení Neratovice Policie ČR svým šetřením zjistilo
pachatele, který nám odcizil nářadí
včetně traktoru, který jsme již získali
zpět. Buďme trpěliví a optimističtí
i v běžném životě, vyplácí se to. Věřím,
že se ve zdraví budeme již brzy moci
setkávat.
Mgr. Pavlína Komeštíková, starostka
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Rubrika: Chci vám napsat...

Napiště nám, co vás v naší obci trápí, nebo naopak, co máte rádi a co vám dělá radost.

Příběh malého psa Bondiho
Můj příběh je dlouhý, ale povyprávím
Vám jednu malou epizodu ze svého psího
života. Je mi 8 let a své páníčky jsem poznal v útulku, když mi byli dva roky. Museli o mě hodně bojovat, aby si mě mohli
odvést. Nakonec se to podařilo a já měl
najednou nový domov bez stálého štěkání
a naříkání. Mám své páníčky moc rád, ale
mám tuláckou povahu, a tak se sem tam
vydám na výpravu do okolí. Přesto se rád
vracím zpět po svých toulkách domů za
jídlem a pro pomazlení. Mám svoji domovskou boudičku, kde se uložím hezky
do klubíčka a vzpomínám na zážitky
z výletu. To víte, toulky po krajině jsou
zajímavé a zážitků je nepřeberně, ale nesmím chodit daleko, ono se to jednou nepodaří a netrefíte domů. A to se mi stalo
o Vánocích na Silvestra, byl jsem u známých svých páníčků, kteří mě hlídali,
a tak jsem se v nestřeženém okamžiku
rozhodl podniknout výpravu. Vydal jsem
se z Hlavence, to je kousek od Brandýsa
nad Labem a kudy všude jsem šel nevím,
ale najednou jsem se ocitl v neznámém
prostředí daleko od domova, prý v Libiši.
Zastavil jsem se u jednoho domu a tam
jsem narazil na dva kolegy za vraty, nějak
jsme se nemohli domluvit, až najednou
vyšla z domu rodina a mluvila na mě tou

svojí lidskou hatmatilkou a vzali mě
k sobě. To už jsem pochopil, že jsem se
ztratil a že asi budu v jiné vesnici,
všechno tam svítilo jinak a já jsem koukal
celý vyděšený na ty lidičky, kteří vzali za
obojek a odvedli mě k jiným lidem, kteří
si mě nechali u sebe. Jak jsem pochopil
z jejich gest, začali pátrat po mým páníčcích. Nechali mě vyspat a dali mi najíst
a vykoupali mě. Prostě pohoda. Jeden den
se to dá vydržet, druhý den zvládnout, ale
třetí den Vám začne být smutno. Moje rodina mi začala chybět a vůbec, jak musí
být mým páníčkům. Nic mi sice nescházelo, chodil jsem na procházky a měl
jsem svoje křeslo na spaní, ale doma je
doma. A najednou zvoní zvonek, ten,
který oznamuje návštěvu a pak jsem je
uslyšel, radostí jsem pobíhal a vrtěl na ně
ocáskem, aby pochopili, že jsem moc rád,
že je zase vidím. Něco si povídali zase tou
lidskou hatmatilkou, ale já už byl zase
v náručí svých páníčků a jeli jsme domů.
Příběh Bondiho, je jeden z mnoha v ten
den ztracených psů. Nejen toulky, ale zejména stres kolikrát vyžene pejsky z domova pod náporem petard a dělobuchů,
které jsou pro nás lidi zábavou, ale pro
zvířátka obecně děsivé a bolestivé.
Bondi měl obrovské štěstí, že tak dlouhou
cestu ušel bez újmy, že potkal rodinu Hájkovu, které nebylo lhostejné, že běhá po

Betlémské
světlo
Stejně jako loni i letos přivezli skauti
z Přístavu Neratovice do Libiše betlémské světlo. Plamínek, který putuje napříč
Evropou jako symbol míru a přátelství.
A díky povolení ministerstva zdravotnictví si každý, kdo měl zájem, mohl přijít
připálit svou svíčku. Ačkoliv byly podmínky letos velmi ztížené a velmi nám
chyběla možnost bližšího kontaktu, tak
se podařilo akci uskutečnit. Nyní se můžeme těšit na další ročník za snad již lepších podmínek.
Míša Nováková, Přístav Neratovice
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obci zatoulaný pejsek, a tak se dostal
k nám. Nevěděli jsme, jak ho pojmenovat, tak jsme mu dali jméno Bert. A ono
to fungovalo Bondi – Berte, roztomilý
a přítulný. Už je zase u svých a my jako
obec můžeme být pyšní na to, že jsme
udělali velkou radost rodině z Hlavence.
Stane-li se Vám, či někomu v okolí něco
podobného, neztrácejte hlavu a v takovém
případě je vhodné vyčerpat oboustranně
veškeré možnosti k dohledání. V našem
případě se podařilo dostat fotograﬁi
s kontaktem na Facebook, stránky Psí detektiv.cz, vyvěšení letáku apod. Psí detektiv.cz byl ten, kdo zprostředkoval
setkání.
Děkuji všem, co byli nápomocni
Marcel Eder s rodinou

Vítáme nové občánky
Novými občánky naší obce jsou:
* Husáková Barbora
* Dvořák Tobiáš
* Salačová Valentýna
* Mölzer Zikmund
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
Leden
Nová Jiřina
Drahoňovský Václav
Blažková Jiřina
Hvězdová Milada
Havlová Květoslava
Parus Jaroslav
Kalinová Jana
Blažek Bohumil
Michalec Karel
Pristachová Dana
Únor
Němcová Anežka
Zahradník Stanislav
Schöttnerová Jana
Černý Jaroslav
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Obecní knihovna Libiš
Vznik naší Obecní knihovny v Libiši není přesně datován. Víme však, že 22. července 1919 přijalo Národní shromáždění
Československé republiky zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních. Tehdejším zpravodajem kulturního odboru byl poslanec Max Pilát. Ten poukázal na tradici a zálibu v četbě mezi lidem a návrh zákona podpořil potřebou vzdělávat lid.

Dětské oddělení knihovny v roce 1976
V naší obci se v počátcích soustřeďovalo
čtení okolo farních hodnostářů a velmi
významně se knihy začlenily do obyčejného života po vzniku Evangelické školy.
Usnesením zastupitelů obce bylo pro rok
1920 investováno do místní knihovny
350,- Kč.
Podle pamětníků byly knihy vždy na faře,
ve škole a mezi členy Sokola. Nemáme
dochované písemné záznamy, ale po roce
1920, byla pravděpodobně knihovna zřízena v obecních prostorech tehdy budovy
„Staré radnice“, kde se i úřadovalo. Co
nám již libišští pamětníci potvrdili, je
pozdější sídlo Obecního úřadu a to čp.
173, ve kterém byla umístěna i tehdejší
knihovna. V roce 1954 se libišská knihovna po připojení obce k městu Neratovice stává pobočkou Městské knihovny
Neratovice. Jako ostatně v průběhu let
ještě další knihovny v okolních obcích.
To již je ale libišská knihovna umístěna
několik let v nebytových prostorech staré
školy (budova „Evangelické školy, kde se
učilo od roku 1787 “). V roce 1976 nastává velký obrat a místní knihovna se
stěhuje do rohového domu ulic Školní
a Husova čp. 86. Zde již mají čtenáři
i knihovníci velký prostor a je zde zřízeno ve čtyřech místnostech oddělení
dětské, naučné a krásné literatury včetně
výpůjční místnosti. Začátkem 90. let se
ale knihovna opět stěhuje. Tentokrát do
přízemí budovy základní školy. Ve školním roce 1990/1991 byly ve škole pouze
dvě třídy, obec jiné prostory neměla
k dispozici, a tak se knihovna stala sou-

Dětské oddělení knihovny v současnosti
částí školy. Důvodem opětovného stěhování byl prodej domu městem Neratovice
současným majitelům. Když pak potřebuje základní škola všechny třídy, je knihovna přestěhována do budovy bývalé
radnice na Libušinu náměstí čp. 32, kde
funguje až do srpna 2002. V srpnu ji povodeň, jako i další obytné domy v okolí
historického jádra Libiše, zničí. Dům byl
určen k demolici.
Novým místem Obecní knihovny Libiš je
od září 2006 prostor vedle místního úřadu
v ulici Mělnická čp. 579. Knihovna má
v současné době bez mála 4500 knih
z toho 1600 je v oddělení literatury pro
děti a mládež. Knihovnice společně se
starostkou obce prostor, knihy i systém
výpůjček modernizují.
V loňském roce byl, díky dotaci VISK
z MK, o kterou obec požádala, pořízen
knihovnický software KOHA k registraci
knih i čtenářů. Aktuálně knihovnice vkládají libišský knižní fond do systému, jímž
zaručí dostupnost katalogu pro všechny
čtenáře elektronicky. Stále se přizpůsobujeme novým požadavkům současné
doby. Již dnes se můžete podívat na libišský knižní katalog zde: https://libiskatalog.koha-system.cz
Máme i pestrý knižní fond pro dospělé,
kde si čtenáři mohou vypůjčit beletrii, detektivky, naučnou literaturu, historické,
dobrodružné, fantastické, společenské
nebo milostné romány. Naše knihovna je
pravidelně doplňována i knižními novinkami z pověřené Knihovny města Mladá
Boleslav. Nabízíme také prostor stu-

dovny, dětského koutku a přístup k internetu z nového počítače (také z dotace
VISK) zdarma.
Knihovna neslouží pouze k prostému
půjčování a vracení knih, ale je místem,
kde společně propojíme i část kulturního
dění naší obce. Místem, kde se lidé
mohou vzdělávat a věnovat se i nejrůznějším nečtenářským aktivitám. Plánujeme, až to situace dovolí, cestovatelské
a jiné tematické přednášky, setkávání
s autory knih či jinými známými a zajímavými osobnostmi nejen tohoto regionu. Chceme aktivně zapojit všechny
generace do našeho libišského dění. Můžeme spolu vytvořit kurzy pro různé věkové kategorie nebo tvořivé dílničky,
které jsou zde v Libiši velmi populární.
Zkrátka, seznámit se se sousedy milou
formou, a ještě si odnést něco, co nás
obohatí a pohladí na duši. Zapojíme se
spolu do různých znalostních soutěží
o báječné ceny. Dáme společně knihovně
srdce, které bude provázet mnoho dalších
generací. Sledujte internetové stránky
obce a facebookový proﬁl Obecní Knihovny Libiš, kde vás budeme o novinkách
informovat.
Vaše
nápady
a připomínky nám zasílejte na e-mail:
knihovna@libis.cz.
O Vaši pohodu a péči o knižní fond se
v libišské knihovně starají knihovnice Jaroslava Vetešníková, Blanka Buriánková
a Marta Doležalová.
Marta Doležalová
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Libišské beránky letos asi
opět uvidíme jen na internetu
Pokud se, nějakým zázrakem, do velikonočních svátků nezmění koronavirová
opatření, budeme i letos soutěžit o nejkrásnějšího velikonočního beránka pouze
prostřednictvím fotograﬁí. Informaci
o vyhlášení každoroční soutěže získáte
v polovině března na internetové stránce
obce, nebo na telefonu redakce Libišské

radnice. Budeme moc rádi, když se fotograﬁí svého beránka pochlubíte a připravenu máme opět i dětskou kategorii.
Protože příští vydání Libišské radnice
vyjde až v polovině dubna, přejeme Vám
již nyní veselé Velikonoce, plné sluníčka
a jarní pohody.
Jaroslava Holinová

I přes složitou dobu jste mysleli na druhé

Koncem loňského prosince, před Štědrým dnem, se nám podařila, za dodržení
koronavirových opatření, krásná akce.
Nazvali jsem ji MUŠLE PRO JAKUBA,
protože symbolem Sv. Jakuba je právě
ona a je zároveň i častým tvarem vánočního cukroví. A právě cukroví se týkala
výzva, kdy jsme požádali libišské ženy,
aby se o své vánoční pečivo podělily se
seniory v domově U Sv. Jakuba v Libiši.
Požádali jsme je, jestli by nám na tuto
akci věnovaly talíř doma pečeného cukroví. A Libiš opět nezklamala. Do sokolovny, kde se cukroví shromažďovalo, ho
přinesli někteří z Vás i plné krabičky,
nejen to malé množství, o které jsme Vás
požádali. O své vlastnoručně upečené cukroví se s námi podělily dokonce i děti
z naší mateřské školky. Z krásného a lákavého vánočního pečiva jsme udělali seniorům baličky, které jsme následně hned
rozvezli a předali sestřičkám v pečovatelském domě v Libiši a nezapomněli
jsme ani na libišské seniory v Domě
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kněžny Emmy v Neratovicích. Paní Iva
Machovcová pak napsala na stránku obce
Libiš vzkaz, že senioři z pečovatelského
domu nám všem moc děkují, z cukroví
měli velkou radost a prý bylo moc dobré.
A poděkovat libišským ženám i celým rodinám bych chtěla i já. Díky Vám se povedla krásná akce, jste báječní!!! Moc
Vám všem děkujeme! Vím, že při takovýchto akcích se k nám přidávají ženy
bez rozdílu věku, napříč generacemi.
Jsou to mé vrstevnice, ženy ve věku mé
maminky i mladé ženy ve věku našich
dětí. Některé znám osobně, s některými
se neznáme vůbec, ale všechny jsou
skvělé a obětavé. Velice dobře si uvědomuji, že to není samozřejmost. Mají svá
zaměstnání, starají se o rodiny, některé
mají malé děti. Již rok se s dětmi distančně učí a mají spoustu starostí navíc.
Přes to všechno si najdou čas a udělají
něco pro druhé. Strašně moc si jich vážím
a mám velkou radost z každé podařené
akce. Na jaře, na začátku pandemie, jsme
místo tradičního pečení velikonočních
beránků pro seniory státního domova
Červený Mlýn ve Všestudech, pro tento
domov šili v tu dobu tak potřebné roušky.
A opět se ukázalo, že libišské ženy jsou
skvělé a obětavé. Že když každá uděláme
relativně trochu, věnujeme druhým část
svého času, dohromady se podaří velká,
krásná věc. Během týdne se nám podařilo doma našít několik stovek látkových

roušek, které byly v tu dobu pro domov
obrovskou pomocí. Minulý rok jsme pak
zakončili nejen jmenovaným pečením cukroví pro seniory, ale i vánoční beneﬁční
výstavou. A reakce lidí na veřejnou
sbírku pro Ondru, chlapce, který potřebuje rehabilitaci nehrazenou zdravotní
pojišťovnou, byla stejným, krásným důkazem toho, jací báječní lidé tu s námi
žijí. Děkujeme Vám všem, kteří jste nějakou formou naše loňské akce podpořili.
Jsme moc rádi za to, jací jste. Zůstaňte,
prosím, takoví.
Jaroslava Holinová

I já bych se ráda připojila k poděkování za tyto krásné charitativní akce.
Pomáháte si nezištně navzájem
a věřte, že z řady malých pomocí je
v konečné podobě věc, která potřebným spoluobčanům opravdu výrazně
pomůže, nebo udělá radost právě tak,
jako to darované vánoční cukroví. Veřejná sbírka, která probíhala na vánoční výstavě formou sběracích listin,
byla k 31. lednu 2021 ukončena a na
Ondrův transparentní účet u České
spořitelny se díky Vám vložilo 56 791
korun. Částku 10 tisíc korun přidala
k veřejné sbírce Ondrovi i obec. Děkuji Vám všem za velkou vlnu solidarity a věřím, že mu potřebná
rehabilitace usnadní život co nejdříve.
Sběrací listiny, které budou uschovány
na obecním úřadě, jsou vzácným dokladem toho, že Vám osudy našich spoluobčanů nejsou lhostejné. A za to Vám
velice děkuji. Že jste nás, všechny organizátory, v této akci podpořili, a že
my pak, s tímto krásným pocitem, rádi
pracujeme pro Vás.
Pavlína Komeštíková, starostka

ze školy a školky

Děti na sněhu, aneb doba covidová

Ať je doba jaká chce, děti si chtějí hrát. Radovat se. Vše, co se
kolem nich děje, vnímají svýma dětskýma očima, s upřímností
sobě vlastní. Přes všechna omezení si přejí být spolu a užívat si
své dětství. Stačilo, aby napadl sníh a děti byly uprostřed bílé
nadílky šťastné, veselé, skotačivé. Všechny se pustily do zimních radovánek, bez ohledu na zeboucí ruce. V několika uplynulých zimách si děti sněhu v libišských končinách moc
neužily, o to více se z něj letos radují. Některé děti se začaly ve
sněhu hned válet a vytvářet otisky vlastního těla nebo jen rukou,
některé se začaly koulovat a některé začaly stavět sněhuláka.
Spontánně se všechny začaly spojovat ke sněhovým hrátkám.
Nikdo se nehádal, nikdo se s nikým nestrkal, všechny začaly
najednou spolupracovat a radovat se ze společné činnosti. V tu
chvíli se prožitkem učily pozitivním vztahům. Sněhová nadílka
je přivedla ke spolupráci, umožnila jim nabídnout i přijmout
pomoc, chuť společně tvořit a radovat se z toho. Některé děti
stavbu sněhuláka řídily, některé radily, některé stále nosily nový
a nový sníh a všechny dělaly co je v tu chvíli bavilo, a to na-

prosto přirozeně. Takto získávané kamarádské vztahy jsou důležité a v předškolním období obzvláště. Děti si vytvářejí základy pro vzájemnou spolupráci a komunikaci, ale i pro empatii,
respektování druhých, sounáležitost.
Zatímco sníh byl pro nás všechny radostným překvapením, karanténa na přelomu měsíce ledna a února nás všechny překvapila velmi nemile. Všichni vnímáme, jak se kolem nás virus šíří,
a tak bylo otázkou času, kdy se covid objeví i v naší mateřské
škole. Bohužel, tak se i stalo. Celá mateřská škola byla deset
dní v karanténě. Během této doby byly řádně dezinﬁkovány
všechny prostory, za což děkujeme libišským hasičům. Paní
Krobotové pak děkujeme za dezinfekci školního prádla. Hned
po karanténě jsme nastavili ještě přísnější preventivní opatření,
abychom předešli dalšímu přenosu viru. Vnímáme celospolečenskou náladu a respektujeme názory, které se mohou na současnou epidemiologickou situaci různit. Žádáme ale, aby
všichni dodržovali naše zpřísněná preventivní opatření, která
jsou nastavena v nejlepším zájmu dětí a dospělých zde pracujících, bez rozdílu.
Buďme k sobě všichni ohleduplní, i našim příkladem se děti učí
respektu k druhým. Našim nejvyšším zájmem je dělat vaše děti
šťastnými, poskytovat jim co potřebují a dopřát jim v naší mateřské škole co nejkrásnější část dětství. Dopřejte nám klid na
naši práci. Děkujeme a všem přejeme mnoho zdraví.
Za mateřkou školu Hana Švecová,
ředitelka školy.

3ĜLSRMHQ s.r.o.
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ze školy a školky

1. pololetí ve škole
Ostatní se výsledky svého snažení dozvěděli v aplikaci Bakaláři. Všem nám
bylo líto, že předání vysvědčení nemohlo
proběhnout osobně.
Proto si držme palce, ať se všichni brzy
shledáme ve škole.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš
Mgr. Karla Baťhová
a Bc. Monika Bíbová

V letošním školním roce se žáci ve škole
příliš neohřáli. Již v říjnu byla opět nařízena distanční výuka, která s kratší přestávkou stále trvá. Větší štěstí mají
prvňáčci a druháci, kteří se v listopadu
vrátili do lavic natrvalo. Mohou tak pokračovat v prezenční výuce za předpokladu přísných hygienických opatření.
Roušky jsou pro nás již běžným prostředkem, který nám umožňuje přímý
kontakt s žáky. Jsme moc rádi, že alespoň
mladší žáčci mohou školu navštěvovat.
Ostatní žáci i učitelé se velmi těší a očekávají den, kdy se opět budou moci shle-

dat ve škole.
Ani v této náročné době však žáci nezahálí. Třetí, čtvrtá a pátá třída se zúčastnila
matematické soutěže “Matematický klokan“. Výborným výsledkem se mohou
pochlubit dva chlapci. 1. místo obsadil
žák ze 4. třídy a 2. místo obsadil žák ze 3.
třídy. Soutěž se vyhodnocuje v rámci celého kraje. Ve škole měli mladší žáci projektový den na téma „Pohádka“, který si
moc užili. Velkou radost měli z kostýmů,
ve kterých celý den pracovali.
Letošní vysvědčení za 1. pololetí bylo
osobně vydáno pouze žákům 1. a 2. tříd.

SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE – TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 2021

Střídání tanečních mistrů aneb hvězdná posila v tanečních
kurzech Společenského domu
Neuvěřitelných 44 let společenskému tanci většinu
Neratovičáků vyučuje taneční mistr René Vojtěch
s partnerkou Aťkou. Za
téměř půlstoletí svého
působení v Neratovicích tak do společnosti uvedl
tisíce mladých
a naučil je
nejen tanečním
krokům,
ale
všemu, co se od nich ve společnosti očekává. O obrovské tradici tanečních kurzů
Společenského domu a o mimořádném
renomé tanečního mistra Reného Vojtě-
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cha svědčí mimo jiné i to, že jeho první
absolventi k němu dnes s důvěrou vodí
již svá vnoučata, aby i je mistr Vojtěch
naučil to, co je samotné před více jak čtyřiceti lety.
Vše v našich životech ale má svůj začátek
a konec a tak se ke svému závěru chýlí
i úctyhodná lektorská kariéra mistra Reného Vojtěcha, jenž má před sebou poslední ročník neratovických tanečních.
Loučit se ale může s klidným srdcem,
protože jeho pokračovatelem bude skutečné taneční eso. Taneční pedagog, choreograf, moderátor, neúnavný propagátor
společenského tance, autor i tvář několika
TV pořadů věnovaných společenskému
tanci a také dvojnásobný vítěz, několika-

násobný ﬁnalista a taneční dramaturg populární televizní show STAR DANCE
aneb Když hvězdy tančí - taneční mistr
Jan Onder.
Před Janem Onderem a jeho partnerkou
Natálií Otáhalovou tedy čerstvě stojí úkol
navázat na letitou a mimořádnou tradici
tanečních Reného Vojtěcha. Nepochybujeme o tom, že se mu to podaří a že neratovické taneční kurzy pro mládež v jeho
osobě získají nejen záruku pokračování
tradice, ale také nový náboj a trend.
Sledujte prosím naše webové stránky
www.spoldum.cz, FB i plakátovací plochy. Zápis do podzimních tanečních
kurzů Jana Ondera a Natálie Otáhalové
se uskuteční již v jarních měsících.

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.

A-mužstvo
Jednu chvíli to vypadalo, že začneme trénovat zase normálně,
dokonce jsme stihli odehrát v prosinci jedno přátelské utkání,
kdy jsme zavítali do Neratovic. V dalším týdnu ale nastalo opět
uzavření, a tak jsme odkázáni na individuální přípravu. Tu naši
kluci pojali zodpovědně, což dokazují pravidelnými reporty
svému trenérovi. Příkladem všem jde, jako správný kapitán,
Pavel Macháček. Běhání, túry po horách, běžky, posilovna, ale
i trénink s balonem po dvojicích. Někteří dokonce posouvají
své hranice možností a chodí v tomto zimních počasí plavat do
venkovních vod. To vše je pro naše kluky poslední dobou samozřejmostí. I trenér chodí velmi často sportovat a snaží se jít
klukům příkladem tak, aby je udržel při chuti v této nelehké
době.
Miroslav Jíra – trenér A-mužstva

Dorost
Po dobu listopadové karantény jsme trénovali pouze online ve skupinách po šesti
lidech, ve kterých jsme posilovali. Kluci
měli za úkol jednou týdně zaběhnout
3 km trasu v terénu a posílali nám dosažené časy. Po částečném rozvolnění jsme
začali trénovat ve skupině šesti lidí a bylo
vidět, kdo vzal individuální přípravu
vážně. Nicméně musím říci, že většina
kluků byla dobře připravena. Po úplném
rozvolnění jsme sehráli přípravné utkání
s FC Mělník, které hraje divizi dorostu.
Soupeře jsme se nezalekli a vyhráli jsme
5:3. Hattrickem se blýsknul s chutí hrající Dominik Rezner. Bohužel to byl
zápas první, ale i poslední. Příprava měla

Petr Dobrovolný – Libiš na Sněžce

začít 7. ledna, ale bohužel aktuální situace nám to nedovolila. Byla naplánovaná
čtyři přátelská utkání s velmi dobrými
soupeři plus třídenní soustředění v domácích podmínkách. Koncem ledna jsme
chtěli začít trénovat po dvou lidech, ale
nesetkalo se to u kluků s kladnou odezvou (strach, převlékání). První týden
v únoru jsme vymysleli, po rozdělení
kluků do týmů, utkání formou plnění určitých úkolů (běh, posilování, dovednostní cvičení). Hráči posílají do
WhatsAppu přesné časy běhu 1 km, kdy
se počítají nejlepší tři výkony daného
týmu. Po určité době dojde k vyhodnocení tohoto jakoby utkání a vítěz získá
cenu.
Michal Panocha – trenér dorostu

Pavel Macháček
– jako správný kapitán jde příkladem

Trénink stále
pouze jen doma
Od posledního vydání libišského Zpravodaje se toho bohužel moc nezměnilo,
a tak lze trénovat pouze individuálně
doma. Všichni naši trenéři se snaží udržet své svěřence v pohybu, jak jen to je
možné. U těch nejmenších fotbalistů záleží především na přístupu rodičů, kteří
trenérům se zadanými úkoly vydatně pomáhají, za což jim patří velké poděkování. Trenérská činnost je nyní spíše
psychicky náročná. Všichni si uvědomujeme, jak moc dětem chybí kontakt s kamarády, pravidelný pohyb a sportovní
zvyklosti každého jednotlivce.
I v této době na sobě pracují nejen děti,
ale i trenéři. U mládeže tři z nich úspěšně
složili zkoušky trenérské licence FAČR
C. Trenér A-mužstva absolvoval doškolení k prodloužení své Proﬁ licence.
Mnozí z trenérů absolvují alespoň různé
on-line přednášky. Například zkraje
února nově pořádá seminář Unie českých
fotbalových trenérů, kde budou přítomni,
jak trenér A-mužstva Miroslav Jíra, tak
vedoucí mládeže našeho klubu Filip
Mírek.
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ze sportu

Starší přípravka Starší žáci
Tuto kategorii si od ledna tohoto roku převzal staronový libišský trenér Michal Krejčí. I on se v této
nelehké době chopil svého poslání s velkým nasazením. Na každý týden připraví klukům ukázkové
video a poctivě zapisuje výsledky jednotlivých
hráčů. Zde se aktivně zapojuje opravdu celé mužstvo, což je opět ukázka velmi dobrého kolektivu.
I v této kategorii trenér vítá jakoukoliv sportovní
aktivitu. Není tak výjimkou třeba lyžování, běh
s rodiči nebo individuální dovednostní trénink
s míčem.
FM

Minipřípravka
Co nového u kohoutů v minipřípravce
TJ Sokol Libiš
Konec listopadu a celý prosinec, kdy se
Česká republika nacházela v nouzovém
stavu, kvůli šíření onemocnění COVID19 způsobeného koronavirem SARSCoV-2, jsme mohli trénovat pouze venku
na místní UMT v šestičlenných skupinkách. Kluci a holky z minipřípravky (46 let), kteří v tuto zimní dobu trénují
převážně ve vnitřních prostorech sokolovny TJ SOKOL Libiš, zvládli tréninky
v chladném počasí na jedničku. Během
4. stupně systému PES jsme využili možnosti sehrát i několik přátelských utkání
např. s FK Pšovka, FK Kralupy 1901

a Slovan Velvary Bohemians Praha 1905.
Milým zpestřením byla dětem návštěva
čerta, Mikuláše a anděla, kteří dětem prostřednictvím našich nejmladších trenérů
a hráče našeho libišského B-týmu, předali mikulášskou nadílku. Od prvního
prosince byl pro děti připraven libišský
adventní kalendář, během kterého každý
den děti se svými rodiči plnily zábavné
úkoly. Děti krmily ptáčky, vyráběly papírové řetězy v libišských barvách, kreslily
vánoční kapříky, sněhuláky a andělíčky,
malovaly rodičům na obličej, připravovaly rodičům snídani aj. Od ledna se nadále statečně pereme s dobou Covidovou
a nemožností se fyzicky setkávat na
hřišti, proto trenéři dětem připravují týdenní domácí tréninky, které se dají trénovat i na 1m2. Téměř všechny děti plní

Mikulášská nadílka pro naše fotbalisty

Závěrem
I v této nelehké době se lze přihlásit do našeho klubu a trénovat s dětmi doma. Naši
trenéři pravidelně posílají klukům videa, kde ukazují, co a jak mají cvičit. Přihlaste
své dítě do našeho klubu a my Vás zařadíme do příslušné věkové skupiny. Budete
dostávat zajímavé výzvy a lehká tréninková cvičení. Kontaktujte nás na telefonním
čísle 777 111 247 nebo prostřednictvím našeho Facebooku.
Fotbalový klub TJ Sokol Libiš
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Náš tým od posledního vydání libišského
Zpravodaje bohužel neodehrál žádný
zápas. Kluci však na sobě pracovali
doma. V lednu jsme začali trénovat
v omezeném režimu dvoučlenných skupin. Výběhy kombinujeme s posilováním
a prací s balónem. Bohužel současná přísná omezení nám nedávají moc prostoru,
a tak většina přípravy je na hráčích samotných. Přesto věříme, že kluci si udrží
především skvělý kolektiv, který si mezi
sebou za ta léta vybudovali.
Filip Mírek – trenér starších žáků

Mladší žáci
Mladší žáci to mají také velmi složité.
V tomto věku kluky motivovat je velmi
náročné, a tak je zde potřeba na sobě pracovat především individuálně. Pokud to
lze, snažíme se pracovat i zde ve dvojicích, tak abychom měli alespoň minimální kontakt. Dále chceme mít přehled
o tom, jak kluci pracují.
FM

tréninky a zasílají trenérům svá videa
i uběhnuté kilometry. Davídek Vojáček
a Mára Chytrý v rámci seriálu virtuálních
závodů behamespolu.cz podporují svým
během zvířátka ze ZOO. Uvědomujeme
si, že v této nelehké situaci, je pro rodiče
časově náročné dohlížet na děti při trénincích, a proto jim od trenérů patří velké
DÍKY.
Věříme, že naše fotbalová rodina tuto nelehkou dobu překoná a opět se všichni setkáme na našem hřišti.
Eva Chytrá – vedoucí týmu

HASIČSKÉ LISTY
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.

Slovo starosty na úvod

SDH Libiš
Libušino náměstí

Zdravím všechny členy a příznivce sboru. Dovolte mi Vás přivítat v novém roce, který jak doufám přinese
Svazek 1
nové možnosti. V úvodu bych rád shrnul loňský rok. V lednu, když jsem se stal starostou sboru, jsem si
Vydání 7.
nedokázal představit, co mě čeká. V SDH jsme měli mnoho plánů, bohužel situace, která nastala, nás překvapila.
Byli jsme nuceni přibrzdit v konání akcí nejen pro mládež, ale i pro dospělé a dokonce i omezit naši činnost na
14. 2. 2021
minimum. I když jsme se nemohli tolik scházet, tak se udělala spousta práce. Proběhly například brigády, úklid,
údržba, rekonstrukce i soupis materiálu. Také jsem určitě rád za pokračování a úspěchy naší mládeže v nové soutěži
Železný hasič junior, která vznikla u nás v Libiši. Dětem se soutěž líbí a mají v ní úspěchy i mimo náš okres. Za to chci
pochválit nejen děti, ale i jejich vedoucí. Také u dospělých se během roku zvedl zájem o hasičský sport, díky čemuž se
po malé pauze opět dala dohromady soutěžní družstva. Jen situace nám bohužel nedovolila se sportovních klání účastnit.
Jsem rád za výbornou spolupráci jednotky a sboru při současné pandemii, kdy jsme se starali nejen o starší občany, ale
i dezinfekci naší obce. Je zde po letech vidět, že se tu opět sešla parta lidí, která neváhá, navzdory svému volnému času, jít
pomoci potřebným, jako to kdysi dělali naši předchůdci. Jen škoda, že nás není více. Tajně doufám, že se naší generaci podaří
vychovat nástupce, kteří budou pokračovat v tradici. Na závěr bych přál našemu sboru, aby si svoji aktivitu a odhodlanost přenesl
do dalších let. Zároveň se těším, až se opět všichni potkáme buď na dětských závodech nebo kulturních akcí v naší obci, na které
jste všichni srdečně zváni.
S pozdravem JJ

Rozhovor s Josefem Slámou členem výkonného
výboru SDH a zástupcem velitele výjezdové jednotky
n Jak dlouho jsi u SDH
a jak jsi se do SDH dostal ?
U SDH jsem od roku
2007. Jako malý kluk
jsem za SDH Libiš běhal
závody a moc jsem se
chtěl dostat do výjezdové jednotky. Bohužel
jsem se ale musel přestěhovat a na tréninky
už nebyl čas. Když jsem se po několika letech
nastěhoval kousek od hasičské zbrojnice, tak
jsem neváhal ani minutu a do SDH se znovu
přihlásil.
n Jaký máš vzor u SDH a proč ?
Těch vzorů by bylo více, ale rád bych zde vyzdvihl dva. Milana Frýdla a Petra Vágnera a to
hlavně díky jejich přístupu. Oni vše, co věděli
a znali o hasičině, bylo toho vážně hodně,
předávali nám. Moc si jich za jejich přístup
vážím.
n Je něco, co by jsi u SDH změnil?
V tuto chvíli bych rozhodně nic neměnil. Jsem
moc rád za to, jaká parta jsme a kolik práce
uděláme.
n Jak jsi se dostal do výjezdové jednotky
jaké zajímavé výjezdy máš za sebou
a jakou pozici zastáváš nyní?
Ve výjezdovce jsem paradoxně začal jako velitel :). Bylo to asi způsobeno tím, že jsem bydlel nejblíže k hasičárně a byl jsem tak vždy
v případě poplachu první ve zbrojnici. Jako velitel jsem zažil velké povodně, které se dotkly
naší obce. To byla zatím naše nejtěžší zkouška, kterou jsem zažil. Denně jsem naspal maximálně 2 hodiny. Dávali jsme pozor na

nemovitosti, lidem jsme pomáhali vynášet
věci ven z jejich domů a bytů. Hlídali jsme
vjezdy do Libiše, aby se do oblasti nedostal
nikdo cizí a neraboval. Bohužel při této práci
se stalo to, že baráček, ve kterém jsem do té
doby bydlel, zalila voda a já jsem přišel
o všechny své věci. Jen díky obci Libiš a kamarádům jsem toto období překlenul. Moc za
to všem děkuji. Velitel jsem byl do roku 2017
ten rok mě vystřídal můj zástupce David Zygmund a nyní jsem jeho zástupce já.
n Mluví se o tvém hrdinském činu který
jsi udělal. Co se stalo?
Pamatuji si to, jako by se to stalo dnes. Akorát
jsem vyjížděl z čerpací stanice směrem na hasičárnu, když jsem spatřil auto, jak prorazilo
plot a zlomilo telefonní sloup. Neváhal jsem
ani vteřinu, k autu jsem se rozběhl, abych zjistil, jestli je posádka v pořádku. V autě byly
2 zaklíněné osoby. Odpojil jsem baterii, aby
nedošlo ke vznícení vozidla, osoby v autě přikryl dekou a rozbil kladivem přední okno. V tu
chvíli na místo dorazila záchranná služba
a HZS Neratovice. S jejich pomocí jsme obě
osoby z auta vyprostili a předali do péče lékařů. Osoby byly letecky transportovány do
nemocnice. Za tuto pomoc jsem od kolegů
s SDH dostal plaketu, která mi tuto událost
často připomíná. Důležitější pro mě ale je, že
obě osoby přežily.
Rád bych na konci našeho rozhovoru popřál
Všem občanům Libiše pohodový rok 2021
plný štěstí a zdraví a hlavně bez požáru.
MK

Plán akcí
pro rok 2021
Situace
kolem
koronaviru se nelepší
a tak jsme nuceni odložit nejen Valnou
hromadu, ale i dětskou soutěž Floriánkovo
uzlování
a bohužel i Hasičský bál. Všichni
doufáme v to, že se situace zlepší a my
budeme moci od května opět připravovat
oblíbené akce jako například Řád zlatého
kotlíku (soutěž o nejlepší kotlíkový guláš
na otevřeném ohni) nebo Halloween po
česku. V neposlední řadě se těšíme, až se
na tréninku a snad i na soustředění
setkáme s našimi mladými svěřenci.
Sledujte prosím také naše facebookové
stránky:
https://www.facebook.com
/sdhlibis, kde se dozvíte aktuální informace o plánovaných akcí.
MK

Poděkování
obci Libiš
Chtěli bychom poděkovat zastupitelům obce Libiš za propůjčení garáže
k uskladnění naší historické stříkačky
a dvou polních kuchyní.
MK

Hasičská krev
O tom, že libišští hasiči pravidelně chodí darovat krev jsme
již psali. Tentokrát jsme si dali
tu práci, abychom spočítali
kolik krve z nás již vyteklo. Celkem jsme byli
na více než 154 odběrech což znamená, že
jsme darovali více než 69 litrů krve. Možná
v některém z vás dnes koluje kapka naší hasičské krve. Dárců však není nikdy dost, proto

nás i odběrové místo ÚVN v Mělníku požádalo, abychom vyzvali všechny zájemce k darování. Budou velmi rádi, pokud se
rozhodnete je podpořit svou návštěvou.
Více informací najdete na www.nemocnice-melnik.cz/doplnkovesluzby/darci-krve

JB

Naše historie

Nově zařazené okénko o historii SDH v Libiši,
nás na úvod zavede do roku 1897.
Po dlouhých letech byla na jedné Libišské
půdě objevena, již zapomenutá, první kronika
našeho hasičského sboru. Nálezce paní
Zdeňka Krimlová ji slavnostně předala v rámci
oslav 120 let založení. Kronika byla následně
předána státnímu archivu v Mělníku, kde ji
před uložením digitalizovali. Díky tomu si dnes
můžeme představit prvopočátky našeho hasičského sdružení. Zahájení zápisu do kroniky
nebylo jen tak, a chvíli trvalo. Darována byla
svěceným bratrem starostou F. Buriánkem
roku 1901 pro zaznamenání významných událostí sboru, obce, národa i světa celého. Tehdejší jednatel ovšem do roku 1926 neprovedl
žádný zápis. Až v roce 1928 nový jednatel Václav Kopáč objevil již 30 let prázdnou knihu.
Rozhodl se prostudovat všechny zápisy za
31 let a zpětně do knihy doložil, co se ve spisech dočetl. Dne 31. srpna 1887 se sešlo 20 libišských občanů, neznámo na čí popud, aby
ustanovili sbor dobrovolných hasičů, který by
chránil majetek občanů proti požárům a živelným pohromám. Téhož roku sbor zakoupil
potřebnou výstroj a výzbroj a zahájil stavbu
sborového leziště. Následujícího roku 1888
sbor zakoupil 17 vycházkových obleků, přičemž každý z členů přispěl obnosem 1 zlatého
a 80 krejcarů. V následujících vydáních Vás budeme seznamovat s nejvýznamnějšími událostmi SDH Libiš zaznamenanými ne jen
v kronikách, ale i prostřednictvím pamětníků.

Kromě aktuálních informací o dění v SDH jsme se
rozhodli Vám poodkrýt
i pokličku naší historie. Do
ní také už neodmyslitelně
Ocenění věrnosti
40 let patří Jaroslav Janda
po 10 letech
st. a Libor Zíval. Patří jim
velká gratulace a stužka za věrnost SDH. Nesmíme však zapomenout ani na ty, kteří letos
oslaví 20 let u SDH Libiš. Letos si stužku, snad
z valné hromady, odnesou Ludmila Boušková,
Václav Barcal, Tomáš Kučera a Ondřej Kučera.
Děkujeme všem, obzvlášť aktivním členům
a těšíme se na další společné roky.
JB

Výjezdová jednotka
shrnutí roku 2020 a začátek roku 2021

Jako sbor jsme hrdi na naši tradici v Libiši
a naši historii. Jedním z našich poslání je pečovat o kulturní vyžití pro naše spoluobčany.
V příštím roce budeme mít jedinečnou příležitost oboje skloubit při výročí 125 let od založení SDH v Libiši. Může se to zdát daleko, ale
přípravy na tuto slavnostní událost jsme již započali, abychom si po dvou covidových letech
mohli užít důstojnou slavnost, snad s ne jedním překvapením.
MŠ
Ti z Vás, kteří nechtějí čekat na
další vydání, mohou v našich
digitalizovaných análech listovat na https://ebadatelna.soapraha.cz/a/892/8
či pod QR kódem

Soutěžíme v pohybu, aneb hydranty kolem nás
V současném nečase jsme si pro Vás připravili aktivitu, která vám možná rozšíří znalosti
a zároveň Vás zabaví na procházkách po naší
obci. Vyhlašujeme soutěž, ve které hrajeme
o spolujízdu na kondiční jízdě s naší cisternovou automobilovou stříkačkou Tatrou148
a samozřejmě dárek s hasičskou tématikou.
Téma této soutěže je HYDRANT. Někdy také
nazýván požární hydrant. Jedná se o součást
vodovodního potrubí, která slouží k napojení
hasičské zásahové hadice pro rozvod vody při
hašení požáru. Jsou součástí vodovodní sítě
samozřejmě i na území Libiše. Do naší cisternové stříkačky se vejde 6 m3. Při plném výkonu stříkačky je spotřebujeme za 2 minuty.
Pomocí hydrantu jsme schopni v blízkosti požáru vodu rychle doplnit či přivést z vodovodního rozvodu přímo k místu zásahu. Na
našem území najdeme dva základní typy.

Věrnost k
SDH Libiš

Nadzemní hydranty, které mají tvar trubky vystupující ze země a jsou zakončené několika
napojovacími hrdly. Podzemní hydranty se
proti tomu nachází pod úrovní země a jsou
rozpoznatelné podle litinového víka s nápisem hydrant. Tyto hydranty pak hasiči obsluhují s využitím hydrantového nástavce
a hydrantového klíče, jež jsou součástí výbavy
každého hasičského vozu. Pro účely naší soutěže pomineme všechny speciální nástěnné
a jiné hydranty v uzavřených objektech.
A co Vás čeká, chcete-li se zapojit do soutěže? V rámci února a března se projděte naší
obcí a zakreslete nám do mapy všechny podzemní i nadzemní hydranty, které najdete.
Mapu můžete vytisknout z našeho FB, anebo
se každou středu po 17:00 hodině zastavit na
nové hasičské zbrojnici v ulici Jiskrova pro tištěnou (počet je omezený). Fotku mapy

V roce 2020 vyjížděla naše jednotka k 6 událostem. Dvakrát k jiskření elektrického vedení, jednou k požáru nízké budovy, jednou
k požáru automobilu, k zaplavené ulici a k ucpanému průtoku potoka. Mimo těchto jsme
hned čtyřikrát likvidovali sršní hnízda. Dále
jsme pravidelně rozdávali občanům dezinfekci na ruce a prováděli postřiky venkovních
prostor. Našim seniorům jsme v době zákazu
vycházení jezdili pro nákupy jídla a léků. Ve
spolupráci s protipovodňovou komisí jsme
provedli kontrolu protipovodňových klapek
a v neposlední řadě jsme zkrápěli ulice ve
dnech, kdy venkovní teplota stoupla nad 33
stupňů. Ani na začátku nového roku výjezdová jednotka nezahálí. Stále jednou týdně
chodíme provádět postřik veřejných prostranství. Každou středu vydáváme ZDARMA
dezinfekci na ruce našim občanům na nové
hasičárně. Dále jsme byli požádáni, abychom
provedli dezinfekci vnitřních i venkovních
prostor MŠ. Pravidelně kontrolujeme naše
vybavení pro případ, že bychom museli vyjet
na výjezd. Jsme v úzkém kontaktu s obecním
úřadem, stále připraveni pomoci nejen obci,
ale všem obyvatelům naší obce. Všem do
roku 2021 přejeme vše nej hlavně zdraví
a pohodu.
MK
a počet nalezených hydrantů nám zašlete do
31. 3. 2021 na emailovou adresu sdhlibis.soutez@seznam.cz společně s vaším jménem
a telefonním číslem. Výherce, ať už jednoho
nebo více, vyhlásíme v následujícím čísle Hasičských listů na začátku dubna.
MŠ

zájmové spolky

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 1. 3. 202 a budeme ho kontaktovat na přiložené telefonní číslo.)

Příval sněhu, který osmého února zasypal naši obec, možná
u mnohých z nás vyvolal vzpomínku na dávné „spolanské“ podnikové rekreace. Jedno ze zimních středisek, kam jste mnozí
možná rádi jezdili, byla Hašlerova chata. Nabízíme vám krátký
pohled do její historie a pojďte si s námi i trošku zavzpomínat...
V blízkosti vyhlídkové skály Trniště, v sedle Vysokého hřebenu
Jizerských hor, byla již v roce 1813 známa zázračná studánka,
u které Josef Klamt z Janova roku 1878 na svém pozemku zbudoval křížovou cestu. Studánka i křížová cesta se staly brzy
cílem mnoha poutníků a proto počátkem 20. století postavil nedaleko studánky i malou přízemní chatu, která zajišťovala příchozím jednoduché občerstvení. Turistů i poutníků přibývalo,
proto již roku 1913 nechal Klamtův zeť Stefan Jantsch přestavět chatku na velkou výletní restauraci, které se začalo říkat Domsttbaude – chata na Trništi. V roce 1929 zde navíc vyrostla
i krásná, osmnáct metrů vysoká, rozhledna. S příchodem hospodářské krize ve 30. letech 20. století hostů ubývalo a obě
stavby začaly chátrat. Rozhledna spadla za druhé světové války
a zájezdní hostinec byl po roce 1945 přejmenován na Hašlerovu

chatu.
Objekt
časem získal podnik Spolana, který
chatu užíval pro
rekreaci svých zaměstnanců až do
roku 1985, kdy
musel být kvůli
svému špatnému
stavu objekt zbourán.
Původně
dvouletá stavební
rekonstrukce se
protáhla,
byly
problémy se stavební dokumentací
i s provedením
stavby. Pracovníci
Spolany tehdy pomáhali se stavbou
v týdenních brigádách a společnými silami se všichni snažili, aby byla stavba co
nejdříve dokončena. Koncem roku 1990 bylo konečně hotovo
a v Janově vyrostlo nové, moderní rekreační středisko. Později,
když byl objekt Spolanou prodán, získal kromě nového majitele i nové jméno. Nový vlastník se nechal inspirovat ostrovem
sklářů u Benátek a chatu pojmenoval ….. (tajenka). Název měl
návštěvníka upozornit, že se nachází v Jizerských horách, tedy
v kraji s bohatou sklářskou tradicí. V současné době je hotel,
bohužel, již dlouho uzavřen.

Výhercem osmisměrky
z minulého čísla Libišské
radnice se stal Pavel Šerák.
K výhře mu moc
gratulujeme.

Osmisměrka byla vytvořena na stránkách
http://osmismerky.relaxweb.cz/
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Dva hudební velikáni z Libiše

Historie je velmi důležitá a velmi moudrá.
Někdy zjistíme, že se opakuje a z chyb se

poučíme. Někdy si potvrdíme, že naši
předci souzněli více s přírodou a naslouchali jí. Věděli, kde nechat jakou strouhu
a stružku, kde nestavět domy a kde zasadit stromy. Ovšem ne vždy v archivech
najdete jen pěkné věci, ale i ty smutné
patří k životu. Rozšiřuje to člověku povědomí o tom, ve kterém místě žije, kdo zde
žil a jakou stopu tady zanechal.
Dnes Vám nabídnu fotograﬁí dvou libišských hudebních velikánů. Zralejší gene-

raci jistě zaplesala srdéčka. Opravdu je to
unikátní fotograﬁe dvou umělců, kteří zde
vyrůstali a proslavili naši obec nejen
v České republice. Fotograﬁe, kde vlevo
je zachycen učitel, hudebník a skladatel
pan Jaroslav Šesták (jehož vám již v minulém čísle Libišská radnice připomněla),
vpravo je velmi známý houslista, učitel,
primista orchestru Národního divadla
a člen Hábova kvarteta pan Antonín Šlajs.
Marta Doležalová

Charita Neratovice v době pandemie COVID-19
Jako
všechny
z nás, tak i Charitu Neratovice
postihuje
COVID-19.
Přestože jsme
měli, v domě s pečovatelskou službou sv.
Jakuba, zákaz návštěv, koronavirus postihl i některé naše klienty.
Naši zaměstnanci byli plně vybaveni
ochrannými pomůckami a všichni se obě-

tavě starali o nemocné. Bohužel tři klienti
postupně zemřeli na onemocnění v souvislosti s virem COVID-19. Na základě
jednání s krajskou hygienickou stanicí
jsme začátkem roku objednali mobilní
testovací tým, který otestoval všechny
naše klienty PCR testem. Kromě jedné
klientky, která neměla žádné příznaky,
byli všichni negativní.
Bylo to velmi náročné období jak po fyzické tak po psychické stránce. Proto

bych ráda touto cestou poděkovala všem
zaměstnancům, pracující jak v DPS sv.
Jakuba, tak v terénu, za jejich obětavost
a ochotu. Poděkování patří i rodinám klientů za jejich akceptování zákazu návštěv
a trpělivost. Velmi si vážíme i všech, co
nás jakýmkoliv způsobem podporují.
Snažíme se tuto krizi překonat a věříme,
že bude stále lépe. Pevné zdraví všem.
Miloslava Machovcová, ředitelka
organizace Charity Neratovice

Rtuť ze starých výrobních provozů
deﬁnitivně mizí ze Spolany
Neratovická společnost Spolana pokračuje v postupné ekologizaci svého výrobního areálu. Ve shodě s integrovaným
povolením zahájila postupnou dekontaminaci a demontáž výrobních zařízení
a budov po ukončeném provozu amalgámové elektrolýzy na výrobu chloru
a louhu sodného. Tento provoz Spolana
zastavila na konci roku 2017, čímž došlo
k úplnému ukončení používání rtuti ve
výrobních provozech společnosti. Celkové náklady na dekontaminaci a demontáž jsou odhadovány na 160 milionů
korun a jsou hrazeny společností Spolana.
„Cílem tohoto dlouhodobého projektu
schváleného Krajským úřadem Středočeského kraje je zbavit náš výrobní areál
odpadní a zbytkové rtuti po ukončené výrobě chlóru pomocí amalgámové elektrolýzy. Jsem velice rád, že po náročném
období příprav jsme dospěli do fáze, kdy
dochází k odvozu a ekologické likvidaci
tekuté odpadní rtuti, která byla dosud

bezpečně uskladněna přímo v místě bývalé výroby. V další fázi projektu se pak
postupně zaměříme na demontáž výrobního zařízení, a na dekontaminaci skladovacích a expedičních prostor. Nakonec
bude následovat demolice těchto budov
tak, aby byl prostor připraven pro nové
využití, “ vysvětluje Miroslav Falta, jednatel společnosti Spolana.
Celkově se jedná o zhruba 160 tun odpadní rtuti v tekutém stavu, která byla využívána v elektrolyzérech. Tato rtuť bude
uskladněna do zabezpečených kontejnerů, které v následujících týdnech převeze specializovaná švýcarská ﬁrma do
Švýcarska k chemické přeměně rtuti na
sulﬁd rtuťnatý. Tato látka bude nakonec
ekologicky uskladněna ve specializovaném skladu v solných dolech v německém Hesensku.
Výroba polyvinylchloridu (PVC), který
je základní surovinou pro výrobu široké
řady materiálů ve stavebnictví nebo textilním a oděvním průmyslu a jehož je

Spolana jediným výrobcem v České republice, zůstala zachována. Chlór potřebný pro výrobu meziproduktu EDC,
který byl vyráběn rtuťovou elektrolýzou,
je nahrazen přímým nákupem EDC od
externího dodavatele.
Dokončení příprav a zahájení realizace
odvozu a likvidace odpadní rtuti je dalším významným krokem v pokračující
ekologizaci neratovické Spolany. „Spolana již dávno není ekologickým strašákem z minulého století. Dlouhodobě
plníme veškeré emisní limity a do
ochrany životního prostředí každoročně
investujeme desítky milionů korun. Letos
jsme zahájili provoz nové kotelny na
zemní plyn v hodnotě 200 milionů korun,
které nahradila stávající teplárnu na
hnědé uhlí. Díky tomu došlo k výraznému snížení objemu látek vypouštěných do ovzduší. Emise oxidu siřičitého
klesly o 99 %, emise prachu a oxidů dusíku o 90 % a emise oxidu uhelnatého
o 60 %, “ uzavírá Miroslav Falta.
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