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Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,
už přes rok se všichni potýkáme s jiným
způsobem života, který nás všechny
ovlivňuje a zasahuje do našeho (pře)žití.
Myslím na to, abyste svou psychickou
odolnost i fyzické zdraví mohli brzy posílit hřejivým sluncem a volným pohybem, užívali si radosti ve svých rodinách,
s blízkými a s přáteli. Snažíme se Vám
přinášet jen povzbudivé zprávy.
Bylo ukončeno výběrové řízení na půdní
vestavbu v ZŠ (Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti), připravuje se podpis smlouvy.
Nabídky přišly v rozmezí 16 385 346 Kč
až 18 811 500 Kč bez DPH. Spoluﬁnancování s IROP budeme hradit úvěrem
10. mil. Kč s pohyblivou sazbou, kterou
se aktuálně podařilo snížit na 0,55 %.
Předpokládáme, že práce v naší škole započnou 17. května. Pro naše žáky jsou

připraveny náhradní prostory pro výuku
– v knihovně, v zasedací místnosti na OÚ
a v prostorách OA v Lobkovicích, kam
budeme žáky svážet autobusem. Na některé zájmové činnosti poslouží prostory
zdravotního střediska v 1. patře, kde si
právě předělávají hasiči své klubovny pro
mládež. Předpokládáme, že se v září
budou moci děti vrátit do své školy
a další úpravy půdy už výuku nenaruší.
Připravujeme výběrové řízení na pořízení
dopravního automobilu pro VJSDH a hasiči by se mohli dočkat nového přírůstku
do konce roku.
Byli jsme úspěšní v dotacích. Vyšel projekt na Studii přístavby II. st. ZŠ, který
nám uhradí vynaložené prostředky (150
tis. Kč.). Dále můžeme pokračovat v přípravě projektové dokumentace k této
stavbě, Středočeský kraj nám uhradí přes
půl miliónu Kč. Podmínkou je však podání žádosti o dotaci na realizaci pří-

VÝZVA PRO OBČANY
Vyzýváme občany, kteří nejsou napojeni svými nemovitostmi či provozovnami na veřejný kanalizační řad obce Libiš, tam kde to lze, aby si neprodleně
vybudovali kanalizační přípojku s napojením do této veřejné kanalizace.
V opačném případě je nutné doložit Obecnímu úřadu Libiš doklady o nakládání s odpadními vodami, a to nejdéle do konce května 2021.

stavby do dvou let. Jednáme s okolními
obcemi, jak společně vyřešit nedostačující kapacitu škol pro druhý stupeň
v okolí.
Podle nejnovější zprávy nám vyšel projekt na ozelenění Špičákovy zahrady. Měl
by mu však pro tento park předcházet
projekt na chodníky a veřejné osvětlení
z MMR.
Připravujeme projekt Sázíme budoucnost, z kterého chceme realizovat Alej Libišanů Na Pakách, popř. přes Pražskou
k Byškovickému potoku, kam lidé také
často chodí na procházky.
Dokončila se poslední fáze opravy chodníku Mělnická u traﬁky. Čekají nás
úpravy parku. Začne se budovat chodník
z Mělnické do Štechovy ulice, tuto stavbu
provádí OK Stavby.
Ať se Vám tu dobře žije
Pavlína Komeštíková

Poděkování
za práci pro obec
Rodina Zývalova, která v měsíci
březnu ukončila svou dlouholetou
práci pro obec, se na její údržbě
podílela úctyhodných 30 let.
Vážíme si jejich odvedené práce
a děkujeme jim. Přejeme hodně
zdraví!
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informace z obce

VZPOMÍNKA
V těchto jarních dnech řada z nás, rodina i přátelé
a kamarádi, věnují tichou vzpomínku panu Antonínu Štráchalovi, který nás před deseti lety,
8. května 2011, opustil. Byl dlouholetým členem
Mysliveckého sdružení Obříství – Libiš a v přírodě kolem Libiše byl určitě nejšťastnější. Moc
nám schází jako manžel, tatínek, dědeček, jako
dobrý kamarád… 19. března 2021 by se byl dožil
sedmdesáti let. Vzpomeňte, prosím, s námi.
Manželka a dcery s rodinami

Libišské myslivecké sdružení vzpomíná v tuto dobu nejen na pana
Antonína Štráchala, ale i na pana Jiřího Konráda, od jehož odchodu
v těchto dnech uplynulo také 10 let.

INFORMACE PRO OBČANY
Informujeme, že byl zveřejněn záměr pronájmu dvou uvolněných zahrádek v Nové Libiši, Vojtěšská ulice. Nejdéle do 29. 4. 2021 si zájemci
mohou podat žádost na OÚ. Cena je 5,- Kč/ m², doba pronájmu: 2 roky.
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Vítáme nové občánky
Novými občánky naší obce jsou:
* Jícha Filip
* Hamrlíková Karla
* Šťastná Soﬁe
* Šimonová Rozálie
* Svoboda Marek
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
Březen
Němcová Anežka
Zahradník Stanislav
Schöttnerová Jana
Černý Jaroslav
Duben
Kosánová Eva
Čubová Zdeňka
Kalinová Jaroslava
Prejza Ladislav
Rybáková Jaromíra
Hádková Jaroslava

informace z obce

Libišská svodnice
Libišská strouha, vedoucí otevřeným korytem po okraji rezidenční části obce, odvodňuje především pozemky pod
Spolanou. Strouha takto odvádí kontaminované vody se vším, co se ve Spolaně
v dotčené části areálu nacházelo a po desetiletí ukládalo do podzemí v dotčené
části areálu. Zdrojové znečištění je v této
části areálu Spolany rozptýlené, zdroje
nejsou přesně identiﬁkovány a jejich
identiﬁkace není jednoduchým způsobem
proveditelná. Tím pádem je z tohoto pohledu i obtížně proveditelné odstranění
příčiny tohoto stavu. Odstranění těchto
zdrojů na přijatelnou úroveň tak, aby se
to v krátkém čase a v dostatečné míře
projevilo ve vodách Libišské strouhy,
není možné, a je třeba hledat jiné alternativy, které by situaci vyřešily.
Vzhledem ke skutečnosti, že zmiňovaná
strouha vynáší na povrch i vysoce toxické, halogenované organické látky,
které se pak za vhodných podmínek uvolňují do ovzduší a mohly by představovat
ekologické riziko. Vedení obce se touto
situací zabývá a reálná rizika související
s tímto stavem chce v mezích možností
snížit. Podle vyjádření Dr. Kvapila ze
společnosti Photon Water, se kterým se
s danou problematikou zabýváme, je samotných scénářů řešení několik. Od nu-

lové varianty přes pasivní čistící systém
(reaktivní bariéru), až po aktivní zásah
(čistírnu kontaminovaných povrchových
vod). Každá z předpokládaných variant
řešení představuje rozdílné technické
a legislativní nároky, a rozdílné sociální
i ekonomické dopady jak pro samotnou
obec, tak pro obyvatele, návštěvníky
i ekosystémy.
„Příprava a realizace systému čištění vod
Libišské strouhy by měla proběhnout
v několika navazujících etapách. 1) Základním podkladem pro výběr nejvhodnějšího scénáře je tzv. technickoekonomická studie, která multikriteriálním systémem hodnocení posoudí po
technické, ekonomické, sociální i legislativní stránce. Porovná 2-3 reálné možnosti řešení a doporučí nejvhodnější
scénář pro dosažení zvoleného cílového
stavu. 2) Navazovat by měly poloprovozní zkoušky, v závislosti na zvoleném
postupu v laboratorním i reálném měřítku. 3) Následovat by měl projekt realizace na základě odsouhlasených
doporučení. Cílovým stavem je vlastní
implementace řešení a uvedení vybudovaného systému do provozu.
Příkladem takového řešení by mohl být
v současnosti realizovaný nízkonákladový, pasivní systém čištění na odtoku

drenážních vod z lokality Hájek na Karlovarsku, kam byly před několika desetiletími zaváženy odpady z výroby
pesticidů ze Spolany Neratovice. Systém
byl vyvinut společností DIAMO a poloprovozní zkoušky v reálných podmínkách a v dostatečně velkém měřítku
ukázaly velmi dobré výsledky. Diamo aktuálně staví plno-provozní systém pasivního čištění vod kontaminovaných
perzistentními halogenovanými organickými látkami.
Mokřadní systém má většinou redukční
část (RAPS), oxidační část a sedimentační část. Nejběžnějšími kontaminanty,
pro které je tento systém využíván, jsou
železo, mangan a sírany.“ navrhuje
Dr. Kvapil řešení.
Věříme, že technickoekonomická studie
by nás posunula v řešení dál. Laboratorní
i reálné zkoušky ukáží na nejvhodnější
řešení, které můžeme realizovat z evropských nebo národních fondů. Dlouhodobý monitoring podzemních vod, který
se ve Spolaně provádí, by mohl tuto lokalitu upřednostnit.
Mgr. Pavlína Komeštíková

Obr. 1: Příklad funkčního pilotního systému pasivního čištění na lokalitě Hájek na Karlovarsku vybudovaného
společností DIAMO s. p.

1. redukčně-alkalizační nádrž

2. usazovací sedimentační nádrž

SBÍRKA PRO ONDRU
Na konci ledna jsme ukončili sbírku pro Ondru Gombáše, na jeho potřebnou rehabilitaci. Pokud by někdo i po ukončení veřejné sbírky chtěl
Ondrovi na léčbu přispět, je to stále možné na transparentní účet:
Ondřej Gombáš 000000-4360262053-0800.

3. aerobní mokřad

Pozor změna otevírací
doby obecní knihovny
Od 17. 5. do 30. 6. 2021 z důvodu využití prostoru školou, bude mít knihovna
upravenou otevírací dobu:
PO, ST, ČT 15-18 hod, SO 9-11 hod
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informace z obce - ze školy a školky

Rubrika: Chci vám napsat...

Napiště nám, co vás v naší obci trápí, nebo naopak, co máte rádi a co vám dělá radost.
JARO V LIBIŠSKÉM LESE
Jaro je v libišském lese snad nejkrásnější
roční období. Celý les je rozkvetlý ﬁalovými a bílými květy dymnivky plné
a drobnými květy sasanek. Je to nádhera
a pohled na tuto krásu potěší každého,
kdo do lesa vejde.
Původně jsem se v této rubrice chtěla zamyslet nad tím, proč se při potkávání se
v obci přestáváme zdravit. Přimělo mě
k tomu několik situací, které se mi stávaly stále častěji, že lidé, které na ulici
míjíme, neodpovídají na pozdrav. Několikrát jsem se svými vrstevnicemi na toto
téma narazila a tak vím, že to netrápí jen
mě. Pozdravíte protijdoucí maminku
s kočárkem - a nic… A vůbec neřeším, že
by mladí staršího člověka měli pozdravit
první.
V sobotu před uzávěrkou Radnice jsme
vyjely s maminkou na kole dolů pod
Chaloupky do lesa a mě se honilo hlavou,
jak a jakým způsobem Vám večer napíši,
že mě to nezdravení trápí. Přejíždíme
Mělnickou ulici a proti nám přechází
mladá maminka. Krásná holčička s růžovým kočárkem utíká přes přechod a maminka nás hlasitě zdraví. Že by mi četla
myšlenky? Odpovídáme a přiznávám, že
je ten den hned hezčí. S tímto příjemným
pocitem vjíždíme na cestičku k lesu. Míjíme mladou rodinu s kočárkem a se

třemi dětmi. Popřejeme si dobrý den
a přidáme úsměv.
V lese na nás čeká
rozkvetlá nádhera
a tak neodolám a seskočím z kola. Je
tady krásně. Dochází nás mladá rodina. Pozoruji děti
a říkám si, že jsou
určitě místní. Nemůže mi uniknout,
jak slušně a ohleduplně k přírodě se
v lese celá rodina
chová. Prostě se mi
na první pohled moc
líbí. Holčička po mě
pokukuje a usmívá se. Nedá mi to, abych
se jí nezeptala: „ Já jsem si přišla udělat
nějakou hezkou fotku do našich obecních
novin, dovolila by si mi, abych si Tě vyfotila?“ ptám se, když jsme se opětovně
s úsměvem pozdravily. Její souhlas nám
potvrdil i tatínek. „Třeba budeš na titulce?“ dobírá si usměvavou holčičku.
A tak beru do ruky telefon a za chvíli mu
fotku ukazujeme. Usmívá se. „A nevadí
Vám, že jsme z Prahy?“ zaskočí mě otázkou. Ne proto, že bych holčičku z Prahy
nechtěla mít na fotograﬁi v Libišské Rad-

nici, zaskočilo mě to, že už se asi půl hodiny sama v sobě tetelím blahem, jak
hezky se v obci k sobě umíme chovat.
A ejhle, ona návštěva z Prahy…
Pojďme se společně zdravit a dělat si
hezká naše kratičká setkání. Když se to
naučíme, naučí se to i naše děti. A pak
nás i jejich generace, která to teď pozoruje z kočárků, za pár let na ulici s úsměvem pozdraví.
Přeji Vám krásné jarní dny.
Jaroslava Holinová

Pohádka o školním skřítkovi,

aneb co se děje, když nejsou děti ve školce.
(pohádka pro děti z mateřské školy)

Byl jednou jeden skřítek a ten nejraději
bydlel tam, kde je nejvíce rámusu a povyku, zkrátka kde je hodně rušno. No,
a protože živo bývá hlavně ve školách,
přebývá právě v nich, a proto se mu říká
školní skřítek. A přesně takový školní
skřítek se zabydlel v naší mateřské škole.
Je to takový neposeda, stále se někde
schovává, zalézá, prolézá každou skříň,
každý kout. Občas sebere nějakou
hračku, kterou pak nemůžou děti nikde
najít. Přes den se toulá po školce, živí se
vším, co po dětech najde a v noci většinou také spí. Potřebuje nabrat sílu, aby se
mohl opět nepozorovaně pohybovat
v naší školce. A jak ten náš skřítek vy-
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padá? Je to takový malý mužíček, úplně
malinkatý, s velkýma ušima, bambulatým
nosem a veselýma očima. Rozcuchané
vlasy mu koukají z pod červené čepičky
a třepí se mu nad ušima. Pusa mu skoro
není vidět, protože má huňaté dlouhé
vousy, které mu končí až na bříšku. Obvykle nosí zelené tričko a žluté kalhoty
se dvěma kapsami a velkým páskem
kolem pasu. Hnědé botičky má od věčného prolézání celé ošoupané, ale
úhledně zavázané barevnými tkaničkami.
Bývá často veselý a skotačivý, ale tentokrát se opravdu mračí. Oči má přimhouřené, pusu našpulenou a uši nastražené.
Je tu ticho. Je tu neskutečné ticho. Skřít-

ze školy a školky
kovi je smutno. Žádné povídání, brebentění, žádný smích, žádný pláč, ani křik, či
mlaskání, srkání, dupání, cachtání, no
prostě tu je velké ticho. To se školnímu
skřítkovi nezamlouvá, proto se mračí
a nehodlá to jen tak nechat. „Kde jsou
všechny děti?“ Rozhodnul se, že vše prozkoumá. Podíval se do jedné třídy, do
druhé, do třetí, ale nikde nikdo. Nakouknul pod stolky, kde nenašel žádné drobečky, žádnou rozlitou polévku a ani
kousek knedlíku nebo brambory. „Co já
budu jenom jíst?“ Zamyslel se skřítek.
V koupelně také nikdo. Na umyvadle ani
kousíček zubní pasty, žádná rozstříkaná
voda. Skřítek se rozhodl prozkoumat za-

hradu. A heleďme se. Rozkvetly sněženky, bledule, hyacinty a na keři v zahradě se objevila velikonoční vajíčka.
Tak přece se tu něco děje. Jenže ani tady
děti nejsou. Za plotem se objevují postavy a postavičky a jsou slyšet nějaké
hlasy. „Aha, tak děti jsou venku. “ Skřítek
se uvelebil mezi stromky a rozhodl se, že
bude na děti čekat. Víte, ono se mu po
nich dost stýská. A stýskání školní skřítek
nemá už vůbec rád. Nejraději má dětské
výskání. Je to život, který ho baví. Tak tu
sedí a čeká až se do školky vrátí všechny
děti.
Jestli byste děti chtěly našeho školního
skřítka potěšit, zkuste ho nakreslit nebo

namalovat, a ještě mu vymyslete jméno.
Přece jenom školních skřítků je hodně.
Všechny originální obrázky (neposílejte
mailem), které nám donesete nebo vhodíte do poštovní schránky oceníme zajímavým dárkem. Nezapomeňte svůj
výtvor podepsat, popřípadě napsat
adresu. Ze všech obrázků uděláme výstavu a společně vybereme skřítkovi jeho
vlastní jméno.
Švecová Hana,
ředitelka mateřské školy

Je tu jaro

ňáčci a druháčci naštěstí přešli na distanční výuku až před jarními prázdninami. Po zkušenosti z podzimu pro ně
online výuka nebyla nová a všichni s pomocí rodičů výuku zvládají velmi dobře.
Přesto se těšíme, až se uvidíme a snad si
i společně užijeme poslední měsíce, které
zbývají do konce školního roku. Ani učitelé nezahálí, ale aktivně prochází školeními s cílem zdokonalení a zpestření
výuky v online prostředí.
21. dubna proběhne online zápis do ZŠ
pro naše budoucí prvňáky. Těšíme se, až
ve škole přivítáme naše nejmenší žáčky.

Veškeré informace k zápisu naleznete na
stránkách naší školy.
V brzké době započne plánovaná přestavba půdy v ZŠ. Společně s obecním
úřadem hledáme vhodné náhradní prostory k výuce po dobu realizace. Výuka
bude patřičně zajištěna.
Všem přejeme krásné jaro a hlavně
hodně zdraví.

Máme tu jaro, dlouho očekávané období
v naději, že nám přinese pozitivní zprávy
o návratu žáků do škol. Doufáme, že se
blýská na lepší časy a brzy se s dětmi
osobně uvidíme. Online prostředí se nám
stalo pevnou součástí našich životů. Děti
jsou moc šikovné, snaží se, rodiče rovněž. Situace je to náročná pro všechny
zúčastněné. Všem chybí osobní kontakt.
Obzvlášť žáci třetí, čtvrté a páté třídy jsou
na distanční výuce dlouhé měsíce. Prv-

Termín zápisu do MŠ
na školní rok 2021/2022
proběhne 3.–11. května 2021

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš
Mgr. Karla Baťhová
a Bc. Monika Bíbová

SOUTĚŽ
o nejkrásnějšího
beránka
Vítěze naší soutěže jsme v době uzávěrky sice ještě neznali, ale už teď Vám přinášíme malou ochutnávku.

Úžasný beránek „pro chlapy“.

Beránek v době epidemie – jak jinak, nežli s rouškou.
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zájmové spolky

ČTENÍ JAKO ZÁBAVA NEJEN PRO DĚTI

Vynález písma patří k největším objevům
lidstva. Při němž došlo k velkému rozvoji
všech oborů lidské činnosti a uplatnilo se
v mnoha sférách lidského života, vědy
a kultury. K dorozumívání používaly starověké národy kámen, kus dřeva, hliněné
destičky vysoušené na slunci, později vypalované v ohni. Vyspělejší kultury používaly zvířecí kůži v podobě pergamenu
nebo šáchor – papyrus. Později, nastupuje užívání papíru. Za vynálezce papíru
je považován Cchaj Lun, který působil
jako úředník u císařského dvora a žil
kolem roku 100 n. l., v roce 105 předlo-

JARNÍ TVOŘENÍ

Letošní jarní tvoření jsme si již podruhé
udělali „distančně“. Měli jsme radost, že
si děvčata zajíce z ponožek doma vytvořila, ale přiznáváme, že nám společné
tvoření v zasedací místnosti obecního
úřadu chybí. Snad se tam již brzy nad nějakou ruční prací společně sejdeme.
J. H.
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žil císaři Cho Ti z dynastie Chan vzorky
papíru, čímž se zapsal do historie. Výroba papíru byla státním tajemstvím. Teprve když se podařilo Arabům roku 751
n. l. zajmout několik čínských výrobců
papíru, začala výroba i tam. Důkazem
nejstaršího použití papíru v našich zemích je městská kniha Starého Města
pražského, vedená od roku 1310. První
papírnou v Čechách od roku 1499 je zaznamenána Zbraslavská papírna.
Zlatník a rytec Jan Gutenberg vynalezl
v roce 1453 po úpravě lisu na víno knihtisk. Sestrojil ruční licí zařízení na odlévání jednotlivých písmen z jedné
předlohy. A tak vznikla nejstarší vytištěná kniha na světě: Mohučský zlomek
o posledním soudu.
Libišská knihovna se nově zapojuje do
projektů, kde motivuje ke čtení nejen
děti, ale i dospělé čtenáře. Jistě všichni
znáte velmi oblíbenou hru pro děti Lovci
perel. Jedná se o celoroční projekt, který
se realizuje ve všech knihovnách, které

mají zájem a rádi nejmenší motivují
k četbě knížek, učí je pracovat s textem
a informacemi. V Libiši budeme sbírat
korálky ve tvaru symbolu naší obce, tedy
mušle sv. Jakuba. Jak to bude probíhat?
V naší knihovně v regálu budou označeny knihy nálepkou na hřbetě knihy.
Otázky do hry si vyžádá čtenář u knihovnice. Když si dobře přečte knihu, všechny
odpovědi najde v ní. Vyplněný list odevzdá v knihovně a kniha bude připsána
na účet. Děti čeká plno úžasných odměn
za přečtené knihy a vyhlášení nejúspěšnějšího čtenáře a lovce perel.
Čtenáři 18+ mohou soutěžit v kategorii
nejlepší čtenář knihovny, která bude vyhodnocena vždy na konci daného roku.
Knihovna plánuje pro své čtenáře i různé
kreativní dílničky a besedy se spisovateli,
cestovateli a dalšími zajímavými lidmi.
Staňte se naším čtenářem s výhodami.
Dospělý čtenář za celý rok zaplatí 50,Kč a dítě 30,- Kč. V současnosti čtenář
dostane průkazku s kódem elektronického systému KOHA. Tento systém hlídá
výpůjčky knih, zaznamenává návrhy na
zakoupení nových knih od čtenářů a ulehčuje komunikaci s knihovníky. Nově nám
můžete zavolat i na telefonní číslo
Obecní Knihovny Libiš 602 147 423
nebo napsat na e-mail knihovna@libis.
cz. Nevíte, které knihy má libišská knihovna ve fondu? Podívejte se z pohodlí
domova na https: //libis-katalog. koha-system. cz/vuﬁnd/.
Marta Doležalová

Poděkování ze Všestud

Klienti a personál domova pro seniory
Červený Mlýn ve Všestudech velice
děkují libišským ženám, které jim poslaly sladký velikonoční pozdrav. Perníčky a sváteční pečivo udělaly
v domově velkou radost. K jejich poděkování se přidávám i já.
J. 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.

Tréninky v době Covidové
Bohužel ani v dubnovém vydání nemůžeme psát o tom, jak si vedou jednotlivé kategorie ve svých soutěžích. Po celu dobu jsme neměli možnost se scházet, trénovat
a sportovně se dále rozvíjet. Tuto těžkou dobu jsme se snažili dětem zpříjemnit různými výzvami a domácími tréninky Na dětech samotných a jejich rodičích pak bylo,
jakým způsobem a s jakou energií se do těchto úkolů zapojí. Nejaktivnějším mládežnickým mužstvem byl tým starší přípravky. Všichni jeho členové i s rodinnými příslušníky plnili výzvy na 100% a všem nám tak ukázali, že pokud je chuť a vůle, tak
to zkrátka jde.

Libiš běhá pro Tomáše

Smyslem této výzvy bylo primárně spojit
příjemné s užitečným a motivovat vzájemně naše „domácí“ sportovce a Tomáše
k pohybu. Tomáš je fanouškem našeho
klubu a bydlí V Libiši. Po vzájemné dohodě, s ním a jeho rodiči, jsme se do toho
společně dali. Čekala nás cesta mezi 8 ev-

ropskými stadiony, které si vybrali naši
příznivci na sociálních sítích. Navštívili
jsme tak švédskou Friends Arenu, holandský stadion Feyenoord Rotterdam,
anglický Old Traford, West Ham, Aldﬁeld Road. Dále jsme pokračovali do španělského Madridu Estadio Metropolitano
Atletico a do italské Neapole. Odtud jsme
se vraceli do našeho krásného areálu v Libiši. Celkem nás čekala cesta dlouhá
9 800 kilometrů.
I do této výzvy se všichni pustili s plným
nasazením. Ozvala se nám spousta lidí,
kteří chtěli nám i Tomášovi pomoci, a tak
běhali s námi. Díky skvělému nasazení
jsme tuto výzvu dokončili po 23 dnech.
Všem, kteří se do tohoto projektu zapojili, patří velké poděkování. Poděkování
patří také trenérovi našeho A-týmu Miroslavu Jírovi, který Tomášovi zajistil nádherný dárek: Od naší ženské fotbalové
reprezentace dostane dres podepsaný
všemi děvčaty. Držíme holkám palce
v boji se Švýcarkami v baráži o postup na
Euro.

Plníme
Tomášovi přání
Jelikož i předchozí výzva skončila dříve,
než jsme čekali, museli jsme vymýšlet
další. Zeptali jsme se tak Tomáše, kam on
by se chtěl podívat. Který stadion by on
rád navštívil. Nikdo asi nečekal, že vybraným stadionem bude velmi vzdálený
brazilský stadion Estádio do Maracana
v Riu de Janeiru. Ale ani to asi nebude
pro naše hráče, trenéry a fanoušky problém. Jdeme společně do toho.
Filip Mírek
vedoucí mládeže TJ Sokol Libiš

Cesta
do Barcelony
Hledat motivaci pro děti není jednoduché. První naší větší výzvou byla společná
cesta do španělské Barcelony. Chtěli jsme dojít až na slavný NouCamp. Při vyhlášení této výzvy jsme netušili, jak velký zájem z řad našich dětí to vzbudí. Nečekaně
jsme tak do cíle vzdáleného přes 1 700 kilometrů došli již za 9 dnů. A tak nám nezbývalo než hledat další motivaci. Po vzájemné poradě s trenéry a vedoucími mužstev jsme vymysleli další výzvu.
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ze sportu

Kohouti během karantény poctivě trénují…

I naši nejmenší svěřenci plnili domácí výzvy od trenérů, kteří se
jim snažili tréninky, co nejvíce zpestřit - protože trénovat se dá
i na 1m2. Hlavičky a nožičky s nafukovacím balónkem zvládly
téměř všechny děti, trénink od tréninku bylo vidět zlepšení. Jedním z tréninků byly i přeskoky přes švihadlo, téměř pro všechny
děti to byla velká neznámá a skákaly vůbec poprvé. Někomu to
šlo rychleji, někomu pomaleji, ale důležité bylo vytrvat a trénovat, první úspěchy přeskoků se dostavily, pro některé tak
nebyl problém udělat po týdnu trénování i 20 přeskoků. Fotbalové tréninky nejsou jenom o fotbalu, ale i o všeobecné sportovní přípravě, proto měly děti kromě challenge s míčem
i gymnastické tréninky. Největší zábavou bylo stavění komína

z toaletních papírů pouze pomocí nohou nebo taneček s koštětem. Během celé zimy chodily děti se svými rodiči pravidelně
běhat, někteří i denně či obden. Začátkem března jsme se zapojili do výzvy „Libišáci jdou na Nou Camp do Barcelony“.
Kluci a holky z minipřípravky (4-6 let) přispěli svými 184,5 kilometry (za jeden týden!). V polovině března jsme se přidali
k výzvě „Libiš běží pro Tomáše“ a děti z naší minipřípravky
přispěly svými neskutečnými 785,5 km na podporu léčby našeho věrného fanouška Tomáše Havlíka. Rodiče a rodinný příslušníci libišské minipřípravky byli zařazeni do kategorie
„Fanoušků“ a Tomášovi přispěli krásnými 1336 km. Klobouk
dolů „kohouti“, byli
a jste úžasní. Za celý kolektiv trenérů minipřípravky Vám patří velké
DÍK, že svou sportovní
aktivitou
pomáháte
k dobré věci, protože
každý km pomáhá.
Velké poděkování patří
obzvlášť rodičům, kteří
se svým dětem během
celé karantény věnovali.
Odměnou Vám bude radost Vašich dětí na fotbalovém hřišti.
ECH

3ĜLSRMHQ s.r.o.

Vracíme se zpět na hřiště
V den, kdy píšeme tento příspěvek se vládní opatření proti šíření
Coronaviru částečně rozvolňují. Děti prvního stupně začínají
chodit rotačně do škol a naši mladí fotbalisté mohou v omezeném režimu zase trénovat. Přesto bereme tuto situaci vážně
a v první řadě budeme dbát na zdraví a bezpečí našich svěřenců.
Postupně začneme chodit trénovat v omezeném a bezpečném
režimu. Budeme maximálně dohlížet na dodržování hygienických pravidel. Byli bychom rádi, aby se všichni chovali ohleduplně a nastavená pravidla respektovali, tak abychom se již
nikdy nemuseli vracet k tomu, co jsme si poslední dobou
všichni již zažili. Věříme, že toto vládní opatření nebude změněno ze dne na den, jak tomu bohužel v naší republice, v posledním roce mnohdy bývá.

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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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 naše příznivce a podporovatele našeho sboru.
Svazek 1
Pro začátek bych chtěl poděkovat zastupitelům naší obce za dotace určených na rozvoj sboru a naší mládeže,
Vydání 7.
zároveň také všem našim pracujícím členům za skvěle odvedenou práci, nápady na zlepšení a péči o pohyb nás
všech. V této době, kdy pomalu nic nesmíme, přicházíme o osobní kontakt mezi sebou, rodinou a kamarády a ne14. 2. 2021
můžeme se radovat ze života, tak jako dřív. Jsem rád, že vedoucí mládeže navazují kontakt se svými svěřenci přes
internet. Stejně tak jako členové výjezdové jednotky, kteří vymýšlí různé pohybové výzvy pro členy sboru. Proto prosím Vás všechny, nejen členy, zachovejte nám přízeň, již brzy se uvidíme buď na tréninku, soutěži, nebo jen tak při nějaké obecně prospěšné akci. Pokračovat budu tím, že už mě, a asi i Vás, tato doba štve. Je těžké psát Vám o dění v našem
sboru, když nemáme možnost se realizovat. Tím myslím pořádat tréninky, soutěže, plesy, zábavy, brigády či jen posezení
na zbrojnici. Rád bych Vás chtěl opět vidět všechny pohromadě a popovídat si s Vámi o tom, co jsme prožili, co se povedlo
či naopak se dozvědět, že Vás to, co děláme, baví. Nechci neustále psát o tom, co je za situaci. Přál bych si, abych už mohl napsat o tom, co se nám povedlo, jak se daří mládeži a dospělým na soutěžích, nebo jakou akci pro Vás chystáme a následně jak
jsme si to všichni užili. Těším se i na to, že budu moci napsat i o tom, co je potřeba zlepšit. Věřím, že ta doba přijde, a snad brzy.
S pozdravem JJ

Rozhovor s Ludmilou Bouškovou, členkou výkonného
výboru, kronikářkou a vedoucí mládeže v SDH Libiš
n V minulém čísle
jsme se dozvěděli, že
letos oslavíš 20 let
u dobrovolných hasičů. Velká gratulace.
Jak si se do SDH Libiš
dostala?
Mnohokrát děkuji za gratulace. Hasičina je
mým velkým koníčkem. S dobrovolnou činností jsem začala už v dětských letech u SDH
Mělník - Blata (v roce 2000), kde jsem už jako
mladistvá získala zkušenosti v hasičském
sportu. Díky postupu dorostenky Ivy Havlíčkové, jsem v roce 2004 oslovila vedoucí mládeže Hanku Domanskou z Libiše, zda bychom
se mohly s nimi svést na krajské kolo do Kostelce nad Černými Lesy. Od té doby začala má
spolupráce s SDH Libiš v táborové oblasti.
V roce 2012 díky změnám nejen v pracovní rovině, ale také té osobní, jsem učinila oﬁciální
přestup do SDH Libiš.
n V SDH Libiš máš 3 funkce. Jak moc ti činnost v SDH zasahuje do soukromého života, máš vůbec volný čas pro sebe?
V rámci získaných zkušeností od dětských let,
jsem se stala vedoucí mládeže a postupně
i kronikářkou a členkou výkonného výboru
SDH Libiš. Čas, který věnuji hasičskému
sportu (trénování mládeže, příprav akcí, soutěží, brigád ) mi pochopitelně zasahuje i do
soukromého života. Snažím se svému koníčku věnovat na 100 %. Ráda se podílím na
organizaci hromadných akcí, na rozvoji činnosti SDH a nejvíce se zaměřuji na vývoj mladých hasičů, kde trénuji věkovou hranici 11 až
15 let. Nyní už vím, že je důležité ponechat si
volný čas i pro soukromý život. Tudíž jsem své

aktivity zaměřila primárně na rozvíjení hasičské mládeže dvakrát týdně a hasičského
sportu v oblasti Železného hasiče v okrese
Mělník.
n Článek Naše historie v minulých listech
pojednával o první kronice našeho sboru.
Liší se kronika psaná dříve a dnes?
Určitě. V dřívějších letech se kronika psala
ručně, nebylo možné spravovat kroniku elektronicky. V dnešní době se snažíme zachytit do
psané podoby veškeré plánované akce, ale
časově to moc reálné není. Dlouhou dobu se
kronika nepsala. K obnovení došlo mezi lety
2013 - 2015, kdy se aktivně SDH Libiš začala
podílet na rozvoji kulturních akcí v obci
i mimo ní. Aktuálně vše zachycujeme na FB
stránkách SDH Libiš, kde je možné veřejně informovat o rozvoji SDH Libiš širokou veřejnost. Teď už se kronika může vést v podobě
psané, listové, elektronické, digitální. Náš sbor
zachovává tradici :)
n Máš u SDH někoho jako vzor? Pokud
ano, proč zrovna ji/jeho ?
U SDH Mělník Blata byl mým vzorem Jaroslav
Havel, který působil jako starosta okresního
sdružení hasičů Mělník . V minulosti se zasloužil i v oblasti vedoucí mládeže, získal několik ocenění. Jako druhé jméno bych
vyzdvihla Petra Wágnera, který byl čestným
hasičem SDH Libiš. Působil mnoho let jako vedoucí mládeže a zastával i funkci starosty
OSH. Jeho práce s mladými hasiči byla
úchvatná. Dokázal je motivovat. Byl nejen
přátelský, ale ke všem i spravedlivý. Třetím
mým vzorem byl Milan Frýdl, který působil
u SDH Libiš na pozici velitele výjezdové jednotky. Byl obrovskou autoritou. Vždy, když

něco řekl, všichni stáli v pozoru a nikdo si
nedovolil vzdorovat.
n Naše mládež má za sebou mnoho úspěchů, kterého si ty vážíš nejvíce?
Každý úspěch dosažený našimi svěřenci je
pro mne obrovským úspěchem. Za největší
úspěch dosavadní kariéry pokládám rok
2018, kdy jsme se stali Železnými juniory a obsadili prvenství v okrese Mělník. Mohla bych
zmínit mnoho dalších, na které jsem pyšná.
Pro mne samotnou je důležité se zúčastnit
a mít sportovního ducha. Není pro mne důležité za každou cenu vyhrát, tak se snažím
i naší mládež vést, motivovat je k hasičskému
sportu, být jim nejen trenérkou, ale především kamarádkou, přítelem. Řešíme spolu
i osobní život. Tento přístup celkově to napomáhá k pochopení jedince.
n Jsi také součástí ženského družstva požárním útoku. Jak si vaše družstvo vedlo
před pandemii? Jaký výsledek by jsi mohla
vyzvednout?
Ano, družstvo bylo složeno v roce 2012, kde
jsme se snažily pozvednout činnost SDH Libiš.
Následně prošlo družstvo mnoho změnami.
Nejvíce úspěšným byl pro nás rok 2015, kdy
jsme v jednom dni získaly sedm pohárů. Další
úspěch, který bych ráda zmínila, bylo první
místo na závodech ve Střemech. O něm jsme
hlavně neměly tušení, díky tomu, že jsme
s Ladislavou Zigmundovou pospíchaly na brigádu. Až posléze nám bylo telefonicky sděleno, že jsme první. Dokonce nám přivezli
medaile na svatbu, kde nám pogratulovali
i novomanželé.
JB

Pálení listí a jiného biologického odpadu Online pohyb
Přichází jaro a proto se většina z Vás vrhla
nebo vrne na práci na zahradě. Pokud plánujete pálit biodpad na Vašich zahradách, loukách či lesích, prosím, zkuste se řídit několika
radami, aby nedošlo ke zbytečnému neštěstí
a následně našemu, někdy zbytečnému, výjezdu. Všem doporučujeme nahlásit toto pálení na stránkách https://paleni.izscr.cz/.
Neboť ten, kdo pálí bioodpad, se může domnívat, že to nikdo nevidí a má vše pod kontrolou, ale toto pálení může být vidět pěkně
daleko a tím pádem může dojít k nahlášení
požáru. Hasiči pak musí zjistit, zda na místě
opravdu hoří či nikoliv. Pokud mají hasiči pálení v databázi nahlášené, volají ihned kontaktní osobu a zjišťují, zda se jedná o dané
pálení a v jakém rozsahu je.
V zájmu bezpečnosti své i druhých dodržujte
při pálení biologického odpadu tato pravidla:
- ověřte si, zda pálení biologického odpadu
vaše obec neomezuje vyhláškou, případně
zcela nezakazuje
- důsledně dbejte pokynů příslušného HZS
kraje a pálení oznamte skrz webovou aplikaci

na stránkách HZS
- velikost hromad klestu a listí po úklidu je
nutno volit tak, aby shořely, kdy je na místě
přítomen dozor
- při náhlém zhoršení počasí nebo silném
větru pálení ihned přerušte a oheň uhaste
- místo pro pálení izolujte pruhem širokým
nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé
materiály až na minerální půdu (zeminu)
- místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek
- místo pálení můžete opustit až po úplném
uhašení ohně
- po dobu 5 dnů, nebo do vydatného deště,
místo pálení pravidelně kontrolujte
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování
nesmí být zataraseny
- spalovat klestí či odpad lze pouze v bezpečné
vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů
- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat
bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je
spalováním pověřena
MK

Velikonoční pomlázka
Také letos se naši báječní vedoucí domluvili a rozhodli se, že dětem
připraví velikonoční překvapení. Když už se s nimi nemohli potkat
v hasičárně, nelenili a na Bílou sobotu se rozhodli objet všechny svěřence se sladkým velikonočním potěšením. Děti měly velkou radost
nejen z dobrot, ale i z toho, že po tak dlouhé době viděly usměvavé
tváře svých vedoucích. Tak snad se s nimi brzy potkají.
MK

Dezinfekce MŠ Libiš
Bohužel se Coronavirus nevyhnul ani naší školce a ta byla hygienou
poslána do karantény. Poté byla výjezdová jednotka požádána, zda
by nepomohla s dezinfekcí vnitřních a vnějších prostor. Za pomoci
ozonového generátoru zahájila práci 3. února ve školkových třídách
a o den později provedla dezinfekci zbytků prostor, zahrady a hracích prvků.
MK

Prodloužení Soutěž v pohybu, aneb hydranty kolem nás. Sami jsme si vyzkoušeli, jaké to je
projít všechny ulice v Libiši a najít všechny hydranty. Úkol je to veliký a proto jsme se rozhodli
naši soutěž prodloužit do 31. 5. 2021. Vaším úkolem je v tomto jarním počasí projít ulice v naší
obci a do mapy zakreslit všechny hydranty (podzemní i nadzemní). Mapu si můžete vyzvednout
každou středu po 17 hodině na hasičské zbrojnici v ulici Jiskrova. Fotku mapy se zakreslenými
hydranty následně poslat na sdhlibis.soutez@seznam.cz společně s vaším jménem a telefonním
číslem. Procházka udělá radost vašemu tělu, posílíte imunitu na čerstvém vzduchu a pomůžete
i vaší hasičské jednotce v přípravě na mimořádné události. Výhercem bude ten, kdo najde nejvíce hydrantů, v případě shody budeme výherce losovat. Výhrou je spolujízda při kondiční jízdě
naší hasičskou stříkačkou Tatrou T148 a drobnost s hasičskou tématikou.
MŠ

Naše historie
Dnes se podíváme na první roky libišských hasičů na počátku 20. století. Z kroniky se dozvídáme, že „Sbor projevuje horlivou činnost,
pilně cvičí, zakupuje 60 m hadic...” V roce 1901
se zúčastnil slavností v Předboji, slavnosti Palackého v Lobkovicích a zasahuje při dvou požárech. V následujícím roce zakoupil sborovou
lékárnu, zasahoval při 6 požárech a nechyběl
ani na veřejném cvičení na Mělníku a na župní
škole. Rok 1903 pro naše předchůdce přinesl
zásahy u 3 požárů a rok 1905 dalších pět
úspěšně uhašených požárů. „Načež sbor sklidil

Po tolika měsících odloučení bylo vedoucím
jasné, že tréninky dětem chybí a rozhodli se
s tím něco udělat. Připravili video cvičení, které
není nudné, děti baví, ale zároveň se při něm
pěkně zapotí. Rodiče si díky tomu mohou
klidně vyzkoušet, zda dokáží udržet s ratolestmi krok. Aby bylo jasné, kdo a kdy se
zúčastní, rozhodli se vedoucí sáhnout po online řešení Týmuj, kde se dá nejen naplánovat
tréninky a další akce, ale členové zde mohou
i potvrzovat účast či se omlouvat. Nebýt mimořádné situace asi by ještě chvíli trvalo se
k tomuto systému dostat (Je důležité vidět pozitiva.). V závěru bych jako máma malého hasiče ráda poděkovala za nápad video cvičení,
je to příjemná změna pro děti v téhle stereotypní době.
JB

Výjezdová jednotka
Výjezd k požáru trafostanice
Druhý výjezd tohoto roku jsme měli 25. 2.
v 2:55 k trafostanici nacházející se na katastru
naší obce. Při příjezdu bylo zjištěno, že trafostanice naštěstí nehoří, a že nejspíš došlo
pouze ke zkratu. Věc byla předána ČEZU, který
ihned začal s řešením.
MK
Výjezd k požáru rodinného domu v Chrástě
Dne 15. 2. 2021
vyjela naše výjezdová
jednotka
k požáru nízké budovy v obci Chrást,
která je částí Tišic
v okrese Mělník.
Operační důstojník k události vyslal jednotky profesionálních
hasičů ze stanic Mělník a Neratovice a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Všetaty
a Neratovice. Vzhledem k tomu, že dům o rozměrech 10×10 metrů požár zcela zasáhl, vyhlásil velitel zásahu II. stupeň požárního
poplachu. Do Chrástu tak postupně zamířily
kromě naší jednotky ještě jednotky dobrovolných hasičů obcí Brandýs nad Labem, Chlumín, Kly, Kostelec nad Labem, Veleň a Záryby
a také jednotka HZS Stará Boleslav. Požár se
podařilo lokalizovat krátce před půl sedmou
ranní. Vzhledem k tomu, že dům byl téměř
všude plný nashromážděných věcí, které musely jednotky vyklízet, trvalo vyhledávání skrytých ohnisek a jejich dohašování téměř celé
dopoledne.
MK

Technická výpomoc obci Libiš
všeobecnou pochvalu” za záchranu majetku ve
výši cca 4000 Korun. Tento rok také přišlo veliké sucho, proto bylo nutné vysílat hlídky kvůli
zabránění vzniku požárů.
Dnešní úkoly výjezdové jednotky jsou značně
odlišné. Před 100 lety byly požáry běžné. Nyní
vyjíždíme k požáru spíše výjimečně a většina
výjezdů je technickou pomocí při průtržích
deště, asistence u nehod a preventivní činnosti. Pilné cvičení a účast na kulturním životě
v naší i v okolních obcích našemu sboru však
zůstala.
MŠ

Dne 1. 3. byla výjezdová jednotka požádána
o odstranění sraženého zvířete v Mělnické
ulici. Dne 7. 3. výjezdovou jednotku oslovili
myslivci naší obce s prosbou vylovení dvou
utonulých srn ze slepého ramena Labe. Pomocí člunu se jeden člen výjezdové jednotky
dopravil na místo, kde se srny nacházely. Na
místě navázal jejich těla a dva další členové
je pak dotáhli na břeh. O uhynulé srny se následně postarali myslivci.
MK
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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 10. 5. 2021 a budeme
ho kontaktovat na přiložené telefonní číslo.)
Období od 10. do 14. května je obdobím zmrzlých mužů a ledové světice – Pankráce, Serváce, Bonifáce a Žoﬁe. V této
době se často citelně ochladí a někdy padají teploty i pod
bod mrazu. K tomuto období se váží i některé květnové pranostiky. Například „Svatá Žoﬁe políčka často zalije.“ nebo
„Před Servácem není léta, po Serváci s …….............“ (tajenka)

Výherkyní naší minulé osmisměrky je paní
Václava Drahoňovská.
K výhře jí moc gratulujeme.
Osmisměrka byla vytvořena na stránkách
http://osmismerky.relaxweb.cz/

Pomozte dětem společně
s Dětským rádiem Mělník
studiem Libiš
O Velikonoční pondělí večer 5. 4. 2021 se děti z Dětského rádia
Mělník ze studia Libiš rozhodly podpořit charitativní projekt
„Pomozte dětem společně“. A tak vytočily pražské telefonní
číslo přímého přenosu na ČT1. Chvíli čekaly na spojení a ve
skrytu duše doufaly, že budou hovořit s jejich oblíbenou herečkou paní Annou Polívkovou. No, ale osud tomu chtěl jinak a děti
přiřadil automatický systém na pana faráře Marka Váchu ze
Znojma. Vznikl tak pěkný velikonoční rozhovor na podporu
projektu s kuřetem, který můžete podpořit i vy. Záznam rozhovoru z dětského rádia si poslechněte v našem audio archivu na
stránce https: //www.spreaker. com/show/detske-radio-melnik.
Vysíláme živě vždy v úterý a čtvrtek od 18. hodin. Dozvíte se
novinky z Mělnického okresu, co se kde děje, zasoutěžíte si
o pěkné ceny a dle zvoleného tématu co si myslí naše mladá generace. Poslechnete si i pěkné písničky, přání a vzkazy, které
posílají lidé po chatu. Mimo Českou republiku mají děti posluchače po celém světě. Rádio spojuje,
a tak posluchači ze Slovenska, Austrálie, Německa a dalších zemí nejsou výjimkou a rádi s námi komunikují.
Přidejte se a podpořte svým poslechem
i vy naše děti.
Marta Doležalová

Dům s pečovatelskou
službou sv. Jakuba
Nouzový stav a celá problematika kolem covidové pandemie zasáhla nás všechny stejně tak jako klienty Domu s pečovatelskou službou sv. Jakuba v Libiši. Naši pracovníci,
ale i klienti ji zvládli a zvládají s vypětím všech sil. Dlouhé
a časté zákazy návštěv, omezení či zastavení některých aktivit, kontakt s nejbližšími je velmi náročné a vyčerpávající.
Ale život nás všech plyne i v této „zvláštní době“ a je jen na
nás, abychom si vytvářeli společné příjemné chvilky. Proto
vítáme každé rozvolnění vládních nařízení a opatření. S příchodem jarních svátků si proto klienti s aktivizačním pracovníkem vyzdobili a zpříjemnili prostředí velikonočními
výrobky a výzdobou, připomněli si velikonoční zvyky
a obyčeje a tradice.
Miloslava Machovcová, ředitelka organizace
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Staročeské Máje – oslava jara, mládí, lásky…

Máje 1967

Máje 1967

Již název nám napoví, že jde o slavnost
pořádanou v květnu. Mládež ve vesnici
má možnost zorganizovat a vytvořit společně celodenní slavnost zakončenou taneční zábavou, která k těmto oslavám
odnepaměti patří. Tuto oslavu jara si každoročně užívají všechny generace v řadě
obcí, kde se dodnes tato nádherná májová
tradice zachovává. Jsou výjimky, kde se
Máje slaví nepřetržitě již několik desetiletí a jediná nucená přestávka je nyní,
v době pandemie. Jinde tuto tradici s nadšením po letech obnovují, i když začátek
jejího znovuzrození není určitě jednoduchý.

Máje 1973

Přípravy na Máje začínají dlouho dopředu. Mládež se schází, plánuje celý den
oslav, ti starší a zkušení předávají své
znalosti mladším a učí je tancovat Českou besedu, společný tanec, kterým pak
zakončují májový průvod.
Tradice říká, že každá svobodná dívka by
měla mít u rodného domu postavenou
májku. Mladou břízku, která je ozdobena
barevnými pentlemi. Mládenci tak proje-

vují dívkám svou náklonnost. V některých vesnicích je zvykem zdobit malými
májkami i důležitá místa v obci. Obecní
úřad, hostinec, nebo cedule na okraji silnice značící začátek a konec obce. Největší májka, kterou mládež jako symbol
přírody přináší do vsi, je vysoký, převážně jehličnatý strom. Kmen je pak zbaven větví a kůry, kromě špičky. Pod špicí
je zavěšený velký zelený věnec a vše je
bohatě ozdobené pentlemi. Ženy a dívky
májku nazdobí, chlapci a muži ji pak
v předvečer slavnosti společně staví.
Dbalo se, aby výška hlavní májky přesahovala všechny domy ve vsi. Májka se
pak na dobu oslav stává chloubou celé
vesnice. Dříve se sousední vesnice předháněly, která bude mít na návsi vyšší
májku. Zároveň ji chlapci a muži celou
noc hlídali, protože největší potupou
bylo, když obec o májku, hlavně věnec
na ní, před slavností přišla. Když jim ji
mládež z vedlejší vesnice v noci podřízla,
nebo třeba jen ukradla z májky věnec.
Aby pak sousedé z vedlejší vesnice dílo
potupy dokonali, přinesli mládeži ukradený věnec na večerní zábavu a uprostřed
májové veselice jej hodili doprostřed
sálu. Jak toto májové škádlení dopadalo,
si můžeme všichni domyslet.
V den oslav ráno vycházel krojovaný májový průvod, s živou muzikou na voze taženým koňmi, za zvuku krásných
národních písniček a se Starosvatem (Kecalem) v čele. K průvodu se postupně přidala celá vesnice. Krojovaní nebyli jen
mladí a svobodní, ale i starší májovníci,
kteří od mladých dostali název „stará
garda“, byť někteří byli skoro stejně staří,
ale již byli ženatí, či dívky vdané. Osoba
Kecala je v průvodu důležitá, neboť on
vede průvod od domu k domu. Vchází do
stavení, které je ozdobené májkou a žádá
otce a matku, aby mohli jejich dceru vy-

vést ven, aby dali svolení k její účasti
v průvodu a pustili ji na večerní májovou
veselici. Před domem hraje muzika
a čeká, jestli Kecal děvče vyvede. Tam ji
pak předá mládenci a mladí si společně
v kruhu ostatních zatančí na lidovou písničku. Někde před tancem pomůže chlapec dívce symbolicky přeskočit jeden
březový kmínek. Hospodyně zatím pohostí májovníky koláčky i lahví něčeho
ostřejšího. Dívka je tímto vyvedena a přidávají se společně s mládencem k průvodu. Takto projde průvod celou vesnicí
a zastaví se na návsi u máje (někde se pro
největší májku vžil název „Král“), kde
může mládež představit svůj společný
tanec - Staročeskou besedu a májový průvod je u konce. Veselí je završeno večerní
májovou zábavou, která bývá zpestřena
předem nacvičeným vystoupením mladých májovníků.
Od pamětníků víme, že tato krásná tradice se díky sdružení Obce baráčnické držela i u nás v Libiši. Nahlédli jsme tedy
do jejich kroniky. Fotograﬁe dokumentují
májový průvod v letech šedesátých (kronika začíná v roce 1966), ale vložen má
i ustavující zápis z roku 1935 a staré fotograﬁe. V osmdesátých letech u nás
zbyla z celodenní slavnosti jen večerní
májová veselice, ale i tuto zábavu provázelo veselí a dobrá nálada.
J. H.
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