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Vážení spoluobčané, 
Konečně se pomalu nadechujeme pro 
běžný způsob života, který nám chyběl. 
Noc kostelů otevřela dveře mnoha náv-
štěvníkům v  obou našich kostelích. 
Obecní knihovna za podpory obce a ha-
sičů připravila pro děti pohádkovou cestu 
Černínovskem (přidali jsme sem dvě dře-
věná pexesa), o druhém červnovém ví-
kendu se přenesla Špičákova zahrada do 
doby posledních Přemyslovců s další Se-
cvičnou. Hasiči mohli svolat valnou hro-
madu a sportovci mohou trénovat a měřit 
své výkony. Poslední červnový víkend se 
můžete přihlásit do soutěže Řád zlatého 
kotlíku, kterou pořádají také hasiči. Ra-
dujeme se z krásných předzahrádek a tru-
hlíků. Jazzová zahrada nabízí opět 
tradiční jazz i country pořady. 
Výběrové řízení na půdní vestavbu ZŠ se 
nám z  důvodu odstoupení zhotovitele 
prodloužilo, začátek stavby snad padne 
na hlavní prázdniny. Dětem, žákům a pe-
dagogům přejeme zasloužený odpočinek, 

protože distanční výuka je mnohem ná-
ročnější pro všechny zúčastněné. Hlavně 
ať se „škola z domova“ nevrací, protože 
sociální interakce a motivaci dlouhodobě 
nahradit neumí. 
Proběhlo výběrové řízení na dopravní 
automobil pro hasiče, Ford Transit Cus-
tum Combi L2 v Auto Trutnov s r.o. se už 
připravuje. Projekt Špičákovy zahrady 
(chodníky s veřejným osvětlením a vyba-
vení parku) z MMR bohužel nebyl pod-
pořen. Zastupitelé se s projektantem 
zamyslí, které části bychom mohli zreali-
zovat z našich zdrojů. Začne se budovat 
chodník z Mělnické do Štechovy ulice. 
S městem Neratovice, zástupci Spolany 
s.r.o. a Povodím Labe budeme projedná-
vat stavbu protipovodňové zdi PPO Ne-
ratovicko z očekávaného dotačního titulu 
na Ministerstvu zemědělství. Z darů Spo-
lany jsme ve společné spolupráci doplnili 
lípy v ulici Školní, v parku Baráčníků na 
Mělnické a v sídlišti Budovatelů. Dětské 
hřiště, které se bude budovat během  
prázdnin, bude moci přivítat děti zejména 
z  Nové Libiše (na louce Ve Slatinách, 
vedle vojtěšského lesíka). Vybíráme wor-
koutovou sestavu pro mládež. 
Radní pan Tomáš Štěpán s panem místo-
starostou zlegalizovali zahrádky u  síd-
liště, aby byly spravedlivě narovnány 
smluvní vztahy. Řešíme případ neopráv-
něného pronajímání zahrádky. Pozemky 
zahrádek na Vojtěšské a v sídlišti U Za-
hrádek patří obci a nikdo další s nimi ne-

může „obchodovat“. 
Měli bychom si uvědomit, že slušné cho-
vání na veřejnosti je známkou vyspělé 
společnosti. Bývalo zvyklostí se na ves-
nici zdravit a vulgarismy neurážet sou-
sedy. Podmínkou je neobtěžování svým 
chováním druhé. Tolerance se podle 
mého názoru z naší společnosti nesmí vy-
trácet. Přeji Vám krásné a klidné léto, ať 
vždycky najdete sílu zvítězit nad překáž-
kami osudu. Nevzdávejte to, všem pevné 
zdraví! 

Pavlína Komeštíková 
starostka

Úvodník starostky

Starostka obce vyhlašuje 3. ročník 
soutěže o nejkrásnější předzahrádku
Občané si mohou předzahrádku na obecním pozemku upravit 
tak, aby porost nezasahoval do komunikace nebo nebránil ve 
výhledu řidičům. Nezávislá porota bude hodnotit během čer-
vence a poloviny srpna 2021. 
 
1. cena ve výši celoročního poplatku za odpad 
2. cena ve výši půlročního poplatku za odpad 
3. cena ve výši 25% poplatku za odpad 
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Blahopřejeme  
spoluobčanům, kteří 
oslavili významná jubilea 
Květen 2021 

Foglová Marcela 
Hlavatá Miloslava 
Deml Jan 
Kučerová Jana 
Žežulka Jaroslav 
Židoň Bohumil 
Kaulová Jitka 
Šloserová Květoslava 

Červen 2021 
Kohoutová Zdeňka 
Šádková Miloslava

Vítáme nové občánky 
Novými občánky naší obce jsou:  

* Eisner Alfréd 
* Macková Rozálie 
* Novák Dominik 
* Richtermocová Rozárie 
* Sikorová Charlotte 

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

INFORMACE PRO OBČANY 
Od 15. 6. 2021 nová telefonní čísla na obecní úřad Libiš – přímé linky: 
 
315 688 556 – pokladna 
315 688 655 – stavební 
315 688 660 – administrativa 
Nadále platí: 315 687 553 – ústředna 
605 262 959 - personální a účetní kancelář

Drazí spoluobčané, 
ustanovila se Komise prevence krimina-
lity obce Libiš pod záštitou starostky 
obce Mgr. Pavlíny Komeštíkové. Komise 
byla zřízena za účelem koordinace pre-
ventivních aktivit jednotlivých subjektů 
působících na území obce. Práce komise 
odpovídá celkovému trendu vedení Li-
biše zapojit obyvatele do řešení palčivých 
problémů a  tak posílit vnímání Libiše 
jako skutečného domova a dobrého místa 
pro život. 
Bylo zadáno zpracování Strategie pre-
vence kriminality pro roky 2021 – 2025 
v souladu s metodikou a požadavky Mi-
nisterstva vnitra České republiky, na je-
jímž základě budeme moci čerpat finance 
z národního programu prevence krimina-
lity na investiční i neinvestiční projekty. 
Právě zodpovězení otázek jaké priority 
obyvatelé Libiše preferují byla jednou 
z důvodů distribuce dotazníků v minulém 
čísle Radničních listů. Jejich sběr byl 
ukončen s posledním květnem a následně 
proběhne jejich vyhodnocení, které bude 
zveřejněno v těchto listech příště. 
Práce komise se zaměřuje dvojím smě-
rem. Za prvé na nastavení spolupráce 
s Policií České republiky a za druhé na 
sběr podnětů směřujících k posílení bez-
pečnosti všech obyvatel obce, od bezpeč-
nosti provozu na pozemních 
komunikacích, zřízení kamerového sy-
stému, až po realizaci bezpečnostně vý-
chovných programů v  naší mateřské 
a základní škole. Tomu odpovídá i slo-
žení komise, kde jsou zástupci základní 
a mateřské školy, sportovců, dobrovol-
ných hasičů, obecní knihovny a policie. 
V první oblasti zájmu se nám podařilo zí-
skat za stálého člena komise por. 
Mgr. Markétu Johnovou, tiskovou mluvčí 
a preventistku Krajského ředitelství poli-
cie Středočeského kraje. Na fotografii je 
zachycena při předávání pomůcek pro 

výuku bezpečnosti na pozemních komu-
nikacích pro děti základní školy. Zároveň 
proběhla schůzka ředitele územního od-
boru policie Mělník plk. Mgr. Jiřího No-
váka se starostkou obce Mgr. Pavlínou 
Komeštíkovou, na které bylo domluveno, 
že obec Libiš a Krajské ředitelství poli-
cie uzavřou koordinační dohodu o spolu-
práci, v  rámci které bude policie 
upřednostňovat řešení závažných prob-
lémů bezpečnosti a prevence v obci, jako 
je vyčlenění lidských kapacit pro pří-
padné svedení kamerového systému obce 
na obvodní oddělení P ČR Neratovice, 
pravidelné měření rychlosti na ulici Měl-
nická, či řešení přestupků při parkování 
v ulici Školní, zvláště v době před začát-
kem vyučování. 
 
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás po-
žádat, abyste v  případě, že budete mít 
podněty, poznatky nebo požadavky smě-
řující k zabezpečení větší bezpečnosti nás 
libišáků, ať již v dopravě nebo tzv. běžné 

kriminalitě, výtržnictví a podobně, nevá-
hali tyto informace zaslat buď písemně 
na adresu obecního úřadu nebo pro-
střednictvím úředního mailu. 

S přáním klidného léta 
Mgr. Pavel Fogl 

administrátor komise

Komise prevence kriminality obce Libiš
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NECHCEME ŽÍT MEZI ODPADKY 
 
Hezký dopis nám přišel do radniční 
schránky od paní Alexandry Brůžkové. 
Kromě hezkých, pochvalných slov na 
adresu vedení naší obce nám také na-
psala, co ji tady u  nás v  Libiši trápí. 
Stejně jako my, i ona si všímá poháze-
ných odpadků u cest a mezi zelení. Paní 
Brůžkovou toto chování našich spoluob-
čanů nejenže trápí, ale snaží se sama 
s tímto problémem bojovat a při svých 
procházkách nám pomáhá pohozené od-
padky sbírat. Je báječné, že některým 
z  Vás není tento libišský odpadkový 
problém lhostejný a mají snahu s ním bo-
jovat. Paní Brůžkové za její přístup 
a pomoc moc děkujeme. Ve svém dopise 
nás upozornila i na objemný odpad, vy-
hozený do přírody, který ona ve svém 
pytli sama neunese. Obratem jsem o jeho 
likvidaci požádala pracovníky obecního 
úřadu. Zároveň jsem se ale dozvěděla, že 
v  části Nové Libiše nám v  posledních 
dnech opět vznikly dvě černé skládky vy-
vezeného odpadu. Pro mě a  určitě pro 
spoustu dalších lidí nepochopitelná věc. 
Velice dobře nám v Libiši fungují sběrné 
dvory. V  areálu technických služeb 
u Spolany vezmou občanům Libiše jaký-
koliv odpad, nyní již není ani potřeba jít 
v  úřední den na obecní úřad pro prů-
vodku na uložení odpadu. Stačí do sběr-

ného dvora zajet pouze s občanským prů-
kazem a doložit trvalé bydliště v Libiši. 
Na zahradní odpad je určen sběrný dvůr 
v ulici V Chaloupkách, několikrát za rok 
se přistavují na vybraná místa velké kon-
tejnery. Myslím, že v Libiši je uděláno 
maximum pro to, aby nám zde černé 
skládky nevznikaly. Obec nabízí svým 
občanům likvidaci jejich odpadu zdarma, 
zcela ve své režii a to opravdu není v řadě 
obcí pravidlem. Proto je tento problém 
úplně zbytečný, vždyť pracovníci obce 
mohou pro vzhled naší obce vytvořit 
něco dalšího, hezkého, místo toho, aby 
řadu nekonečných hodin sbírali odpad. Je 
za tím opravdu spousta práce, aby to 
v naší obci vypadalo tak, jak to vypadá. 
Aby nám procházka po Libiši dělala ra-
dost a mohli jsme se hezkým prostředím 
„kochat“, jak říká jedna oblíbená hláška 
z  krásného českého filmu. Jestliže už 
někdo naloží odpad na vozík, nebo do 
auta, je opravdu tak velký problém ho vy-
ložit ve sběrném dvoře? I kdyby to měl 
hodně daleko, kolik? Kilometr? A kvůli 
této vzdálenosti pěšky, nebo autem, vy-
tvoří černou skládku, která se pak po-
stupně rozrůstá a  čeká, až ji „někdo“ 
naloží, odveze a uklidí. Ono to opravdu 
nezmizí samo! A  drobný odpad? Je 
smutné, že řada lidí nemá kapsy, tašku 
a hlavně chuť nést lahev od pití, nebo kra-
bičku od cigaret k  odpadkovému koši. 

Prosím, zamysleme se nad tím. Přiklá-
dám fotografii denní porce odpadků, 
které za všechny neohleduplné spoluob-
čany stále a pořád dokola sbírá pracovník 
obce pan Loš. Zkuste si přestavit to, co 
vidíte, za měsíc, za rok... 
 

Jaroslava Holinová 

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

VZPOMÍNKA 
 
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 22. května 2021 
nečekaně dotlouklo srdce paní Aleny Kovaříkové. 
Poslední rozloučení proběhlo v rodinném kruhu. Děkujeme všem 
za tichou vzpomínku. Rodina Kovaříkova a Vetešníkova 
 
 
Na paní Alenu Kovaříkovou budeme s úctou vzpomínat i my, současní i minulí 
pracovníci obecního úřadu. Zůstává nám v paměti jako milá a pečlivá kolegyně, 
která si vždy dokázala udělat čas nejen pro svou rodinu, kterou velmi milovala, 
ale našla si i mnoho času pro práci pro obec. Až do dnešního dne s námi řadu let 
pracovala v kontrolním výboru Obce Libiš. Náhlý odchod paní Aleny Kovaříkové 
velice zarmoutil nejen její nejbližší, ale i nás. Jsme rádi, že jsme ji mohli poznat 
a pracovat s ní. 

Pavlína Komeštíková 
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Byla otevřena naučná stezka 
Na podzim 2020 jsme otevřeli naučnou stezku Černínovsko ve spolupráci s mysliveckým sdružením s impulsy Michala Němce, 
Matry Doležalové a Kateřiny Hájek. Dřevěné rámy nám vyrobil tesař Jan Antonín a instalovali je pracovníci OÚ v čele s Dalimi-
lem Tachecím. 

Začátkem prázdnin 
bude před obecní 
knihovnou umístěný  
Z-BOX Zásilkovna pro 
výdej i příjem balíků. 
Toto přání občanů šlo 
snadněji splnit než 
zřízení bankomatu 
v obci, banky o to 
nemají zájem.  
-PK-

Zveme na veřejné jednání Zastupitelstva dne 21. 6. 2021  
od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Libiš.



ze školy a školky

Náš školní vzdělávací program je velmi 
pestrý, přesto ho stále doplňujeme dal-
šími aktivitami a projekty, při kterých se 
děti učí novým poznatkům a dovednos-
tem. Chceme, aby byly děti ve svém dět-
ství šťastné, předávaly své radosti 
druhým, společně si hrály a učily se. 
Jak to dopadlo se školním skřítkem. 
Příběh o  školním skřítkovi (o kterém 
jsme psali v předchozím vydání) děti za-
ujal. Diskuse probíhala velmi živelně. 
Viděl ho tu už někdo? Proč se schovává? 
Někdy nemůžu najít nějakou hračku, 
třeba si ji vzal! Necháme mu tady sva-
činu? Nakonec jsme zjistili, že je tu 
skřítků několik a  každý vypadá trošku 
jinak. Je pravděpodobné, že se tu usadila 
celá rodinka. Micku Všetečkovou na-
kreslila Lucinka, Barnabáše Daneček, 
skřítek Fufík je od Honzíka a Aduška od-
halila svou krásnou kresbou dokonce po-
dobu tří skřítků. Vysokého Důtu, 
středního Džůzu a nejmenšího skřítka Iťu. 
Děkujeme všem rodičům, kteří si o na-
šich skřítcích s  dětmi doma vyprávěli 
a nakreslili nám jejich podobizny. Hned 
máme jasnější představu, jak vlastně vy-
padají a co všechno nám tady ve školce 
tropí. 
 
MEZINÁRODNÍ DEN SOUSEDŮ. 
30. května se slaví Mezinárodní den sou-
sedů. Mateřská škola jich má několik- 
Zeptali jsme se dětí, kdo je to soused. 
Většina měla jasnou představu a zkuše-
nosti se sousedstvím ze svých domovů. 
S  radostí jsme zjistili, že sousedi jsou 
vlastně prima lidi. A tak jsme s dětmi za-
sadili několik pokojových květin, z kera-
miky vyrobili květináče a šli jsme s tímto 
dárkem popřát našim školkovým souse-
dům krásný sousedský den. Jaká byla ra-
dost dětí, když se nám druhý den u dveří 
objevil pytel bonbónů k Mezinárodnímu 
dni dětí s podpisem - od sousedů. To byly 
ale krásné a veselé mezinárodní dny. A co 
děti vědí o sousedech? 

- to je pán, který bydlí vedle nás a pra-
cuje na zahradě 

- někdo, kdo bydlí vedle tebe 
- pán, který bydlí vedle nás a chodí kou-

řit na terasu 
- to jsou lidi, kteří bydlí vedle nás nebo 

naproti 
- můžeme si s ním povídat přes plot 
- když dupeme a křičíme, tak nám vyna-

dají 
- soused je někdo, s kým se kamarádíme 
- můj strejda je soused 
- já to nějak nechápu 
- ten, kdo bydlí vedle a ten druhý už není 
- paní, která má zvířátka 
No, nejsou ty děti úžasné? 
 
VÝLET DO ZOO 
V tomto školním roce jsme bohužel opět 
kvůli covidu přišli o mnoho akcí. Roz-
hodli jsme se tedy, že dětem zpříjemníme 
alespoň závěr školního roku a  vydali 
jsme se s nimi do pražské zoologické za-
hrady. Do pavilónů jsme sice nemohli, 
ale vůbec nám to nevadilo, protože bylo 
krásné počasí a zvířátka byla venku. Děti 
byly spontánní, všechno je zajímalo, 

všude se hrnuly, kam mohly tam vlezly, 
co mohly to osahaly. Každá třída se po 
ZOO vydala svou vlastní cestou, a  tak 
měly děti i rozličné zážitky. Některá třída 
viděla skotačit lachtany nebo lední me-
dvědy, jiná je viděla jen lenivě ležet, ale 
zase byl vidět v akci orangutan nebo slů-
ňata. Opodstatněný zájem u dětí vyvolal 
i obsah jejich batůžků, ve kterém měly 
zásoby jídla a pití na celý den a v závěru 
výletu došlo i na zaslouženou zmrzlinu. 
Chytré hodinky nám ukázaly, že jsme 
během pobytu v ZOO ušli sedm a půl ki-
lometru. Jestli si ale myslíte, že jsme děti 
unavili, tak tomu vůbec nevěřte. Po pří-
jezdu do školky se rozběhly po zahradě 
a skotačily až do svého odchodu domů. 
A tak to má být. Šťastné, živé a radující se 
děti. 
 
Přejeme všem dětem, jejich rodičům, 
našim sousedům a všem libišským obča-
nům krásné léto. 
 

Za kolektiv mateřské školy  
Hana Švecová

Naše školka je moc prima, ať je jaro nebo zima
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ze školy a školky

Od ledna 2021 opět probíhala distanční 
výuka pro žáky 3. – 5. tříd. Děti se učily 
se svými učiteli a asistenty „na dálku“. 
Asistenti pedagogů se převážně věnovali 
procvičování učiva s žáky s individuál-
ním vzdělávacím programem, a  to for-
mou individuálních i skupinových lekcí. 
Žáci 1. a  2. tříd do školy docházeli 
a mohli se zdokonalovat ve čtení, psaní 
a počítání „na živo“. To se ovšem změ-
nilo začátkem března. 
Od 1. března totiž zůstali doma i tito naši 
nejmenší žáci. On-line výuka s sebou při-
nášela různé problémy. Nejvíce nás 
všechny potrápily výpadky internetového 
připojení, ale samozřejmě bylo i  těžší 
takto na dálku vysvětlit a pochopit nově 
zaváděnou látku nebo třeba psaní či geo-
metrii. V neposlední řadě dětem chyběl 
živý sociální kontakt. Pro děti naší školy 
byly připravené iPady na vypůjčení, což 
přivítaly hlavně rodiny s více dětmi ško-
lou povinnými. Škola nabízela i zařízení 
internetového připojení zdarma, přičemž 

reagovala na nabídku konkrétního tele-
fonního operátora. Tuto nabídku také ně-
které rodiny využily. S  velkým 
očekáváním jsme sledovali vývoj epide-
mických opatření a přáli si, abychom se 
už mohli všichni setkat ve škole. 
Konečně v pondělí 12. dubna začala ro-
tační výuka. V lichém týdnu chodili do 
školy na prezenční výuku žáci 2. a 3. tříd 
a v sudém týdnu pak docházeli žáci 1., 4. 
a 5. tříd. Děti i pedagogové byli v prvních 
týdnech testováni dvakrát týdně, nyní se 

testuje pouze jedenkrát v týdnu. Vše pro-
bíhalo a i nadále probíhá zcela bez prob-
lémů. Při vyučování dodržujeme přísná 
protiepidemická opatření vydaná vládou. 
Kolektivy dětí se během dne v době ro-
tační výuky nemíchaly. Také v družině 
byl stálý kolektiv. Během obědů se do-
držovala přísná hygienická pravidla – 
v jídelně se zdržovali vždy jen žáci jedné 
třídy a pravidelně se místa dezinfikovala. 
V době rotačních týdnů jsme se navíc vě-
novali dětem rodičů, kteří slouží ve slož-
kách IZS. Tito žáci mohli školu 
navštěvovat stále. Vyrazili například i na 
celodenní vycházku do přírody do chrá-
něné rezervace Černínovsko. Také ostatní 
třídy rády navštěvují tato místa. Pozná-
váme rostliny, pozorujeme drobné živo-
čichy a  povídáme si o  zvířatech, kteří 
v této oblasti žijí. Ani biotopy, které zde 
najdeme na každém kroku, neuniknou 
naší pozornosti. 
V pondělí 17. května rotační výuka skon-
čila a do školy se mohly vrátit již všechny 
děti najednou. Epidemická opatření se 
mírně uvolnila. Znovu začaly probíhat 
některé školní kroužky, které byly na 
podzim přerušeny (čtenářský kroužek, 
kroužek malých badatelů, angličtina pro 
nejmenší a další). Samozřejmě platí častá 
dezinfekce rukou, pracovních i jídelních 
míst, nošení zdravotnických roušek a tes-
tování jednou týdně. I z toho důvodu trá-
víme v těchto dnech s dětmi hodně času 
venku. Na vzduchu probíhají hlavně tě-
lesná a výtvarná výchova, ale i jiné před-
měty, jako čtení či přírodověda. Roušky 
žáci mohou venku sundat, pokud dodrží 
dostatečné rozestupy, tělesná výchova 

může probíhat bez roušek. 
Máme radost i z dalších školních aktivit, 
které se pomalu mohou „rozjíždět“. 
V květnu se žáci 5. třídy fotografovali na 
ročenku, kterou dostanou na konci roku 
jako památku na naši školu. Dne 1. 
června proběhla na pozemku školy oslava 
Dne dětí, spojená se soutěžemi, hrami 
i sladkým dárkem. Začátkem června pro-
běhlo fotografování tříd a dětských sku-
pinek. Žáci 3. třídy se těší na exkurzi 
„Medobraní“, které organizuje Spolana 
Neratovice. V červnových dnech mají pe-
dagogové naplánované vycházky, výlety 
a exkurze, spojené se vzděláváním. Po-
slední dny školního roku si zpříjemníme 
filmovým představením v kině v Nerato-
vicích. 
Přejeme dětem i nám všem, abychom si 
užili léto, prázdniny, přírodu, kamarády 
i přátele. Ať všichni načerpáme po tomto 
náročném období hodně sil do dalšího 
školního roku. 
 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš 

Zpátky do lavic
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Myslivci zachraňují srnčata
Místní myslivecké sdružení každý rok v jarních měsících zachraňuje malá srnčata 
před sečí. Přiložený obrázek je pořízen na lukách „Paka“, kde Každoročně místní 
zemědělci sekají trávu pro svá domácí zvířata. Myslivci jsou vyzváni, aby prošli 
úsek, který má být posečen, aby se se podařilo zachránit malá srnčata, která se 
v trávě či obilí ukrývají. V souvislosti s touto tématikou prosíme občany, aby 
v jarních a letních měsících, pokud zahlédnou srnčata, či jiná mláďata, tato zví-
řata nepřemisťovali. Jejich matka je vždy někde v dosahu. Dále prosíme majitele 
psů, aby je v této době drželi na vodítku, ne na volno. Bohužel, již mnohokrát se 
stalo, že ve zmiňované lokalitě volně pobíhající psi některá mláďata zardousili.

Velikonoční ohlédnutí 
Z hezké ceny – plechového hrníčku, se mohli letos radovat všichni účastníci naší soutěže O nejkrásnějšího libišského beránka. Pro 
výherce jsme měli navíc malé překvapení – krásné, modře malované beránky z Hrdějovické keramiky. Představujeme Vám nej-
úspěšnější tvůrce v dětské kategorii a věříme, že v příštím ročníku této, již tradiční, soutěže nám své beránky ukáží opět tak, jak 
jsme zvyklí, na pódiu v sokolovně. Jaroslava Holinová 

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 30. 6. 2021 a budeme 
ho kontaktovat na přiložené telefonní číslo.) 

Obec Libiš se může pochlubit slavným rodákem ze 14. století. 
Byl jím ...tajenka... , který se stal roku 1386 doktorem věd a 
umění a pracoval jako diplomat ve službách krále Václava IV. 
(Tuto a řadu dalších zajímavostí si můžete přečíst v aktuali-
zované brožuuře o naší obci, kterou je možné získat zdarma 
na obecním úřadě.)

Výherkyní naší minulé osmisměrky je paní  
Eva Bossanyiová. K výhře jí moc gratulujeme. 

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

tajenka
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 Poděkování 
Ráda bych poukázala na vstřícnost 
a ochotu zdejší hospůdky Libiš. Kon-
cem dubna letošního roku jsme měli 
malou rodinnou svatbu a personál hos-
půdky nám přichystal velice chutnou 
svatební hostinu, jež jsme si snědli 
u nás doma.  

Děkujeme Hlavičkovi

Pro příznivkyně našeho obecního tvoření 
jsme připravily tři letní tvořivá odpo-
ledne. Začínáme v úterý 22. 6. 2021 v 17. 
00 hodin, kdy si vyrobíme závěs na kvě-
tinu (kdo by chtěl mít závěs na balkóně, 
tak aby si ho přes léto stihl užít). V čer-
venci budeme pokračovat dekorací ve 
tvaru listů a do třetice budeme společně 
tvořit malé nitěné Andělky. Zájemkyně 
prosíme o telefonické přihlášení na čísle 
602 467 221, kdy zároveň dostanete i po-

drobnější informace. Při větším počtu 
přihlášek rozdělíme opět účastnice do 
menších skupinek. Vše bude probíhat dle 
v  ten den platných hygienických opa-
tření. Další termíny budou se zájemky-
němi domluveny na začátku prázdnin. 
Materiál na tvoření zakoupil obecní úřad, 
za jeho podporu velice děkujeme a na se-
tkání s Vámi se těšíme.  

Jaroslava Holinová  
a Drahomíra Zizlerová 

Tradiční společenskou událostí se i u nás 
v obci stala Noc kostelů. V Libiši se ote-
vřely 28. května 2021 kostely sv. Jakuba 
a sv. Trojice. Účast návštěvníků opět ne-
zklamala. Na kostely se přijeli podívat 
i zahraniční turisté ze Slovenska a Ně-
mecka. Všichni se shodli na unikátnosti 
obou objektů. V kostele sv. Jakuba pro-
vázel rodák Zdeněk Koubek a Marta Do-
ležalová. V kostele sv. Trojice provázela 
návštěvníky paní Renková. 
Obec Libiš nám pro poutníky darovala 
informační letáky a brožury. U kostela sv. 
Jakuba byla možnost zakoupení knihy 
„Vejdi poutníče“ od autora Ondřeje Fak-
tora a hrnečky s logem naší obce. Všem 
organizátorům děkujeme za hezkou noc. 

Marta Doležalová 

Noc kostelů 
2021

Obecní knihovna Libiš  
Cesta pohádkovým Černínovskem
Obecní knihovna Libiš uspořádala ve 
spolupráci s obcí Libiš a SDH Libiš o ví-
kendu 5. a 6. června 2021 Cestu pohád-
kovým Černínovskem. Pracovníci obce 
Libiš zabudovali pevné edukativní prvky 
na dvou stanovištích již prvního června. 
Hasiči společně s knihovnicí poté nain-
stalovali a upravili v lese sedm stanovišť 
včetně těchto dvou stacionárních. Děti 
tak viděly vodníka, sovičku Rózičku, 
kouzelnou babku kořenářku, pavoučí ro-
dinku, vílu Amálku, Křemílka a Vocho-
můrku a  lišku s  neposedným 
Budulínkem. Na všech stanovištích děti 
zodpověděly otázky, zaškrtly na hrací 
kartu splnění úkolu a  pokračovaly na 
další stanoviště. Velká i sladká odměna 
zároveň za splnění všech úkolů a bolestné 

za štípance od komárů je čekaly v obecní 
knihovně. 
Zájem o  akci byl veliký. Celkem se 
zúčastnilo v sobotu i v neděli 122 dětí. 
Poděkování patří Obci Libiš a jejím pra-
covníkům, za dárky pro děti firmě Alpena 
Libiš, firmě Malý Génius a  pojišťovně 
Kooperativa, dále členům SDH Libiš Ja-
kubovi Jandovi a Davidovi Zygmundovi 
za pomoc při realizaci stanovišť, za za-
půjčení rekvizit Ivovi Pazderovi, Dalimi-
lovi Tachecímu a dětem, kteří půjčily své 
hračky. Spolupráce všech byla skvělá. 
Odměnou pro nás byla rozzářená očka 
všech dětí i rodičů a prarodičů. Budeme 
se těšit opět na další akce, které pro Vás 
velmi rádi připravíme. 

Marta Doležalová 

Léto s macramé

8
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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.

FOTBALOVÉ OKÉNKO

Ani soutěžní ročník v neprofesi-
onálním fotbale 2020/2021 nezná 
své vítěze, ani poražené. Není po-
stupující, ani sestupující mužstvo. 
Všechny soutěže byly pro neode-
hrání ani ½ svého programu, anu-
lovány. Stejné složení soutěží tak 
bude i v příštím ročníku. Pevně vě-
říme, že ten se již odehraje celý 
a jednotlivé výsledky tak budou mít 
svůj smysl.

Sport v omezeném režimu 
Od posledního vydání se situace u sportovců zlepšila. Zpočátku bylo možné tré-
novat ve velmi omezeném režimu, ale postupně se situace zlepšovala. Nyní jsou 
tréninky opět již pravidelnou součástí našich dětí. I v této době je ovšem u nás 
zdraví dětí na prvním místě. Všechna naše mužstva se dala do trénování postupně, 
ale o to s větším nasazením. Nadšení dětí bylo opravdu veliké. Na první pohled 
bylo patrné, že se těší nejen na fotbal, ale především na kolektiv, který jim téměř 
¾ roku chyběl. Jsme rádi, že se sportem u nás skončily jen dvě děti. Ale za to při-
šly nové, což nás opravdu velmi těší. 

9
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Dětská radost v minipřípravce a mladší přípravce

s vysokou spolehlivos-

s.r.o.
672, 27711 Libiš

5 GHz 5 GHz
GIFI Profi
60 GHz

tel: 604 130 991

5 GHz

Konečně jsme se do-
čkali. Kamarádi, tre-
néři, hřiště, míč 
a  kopačky…… Vidět 
tu radost dětí být opět 
na hřišti, je k nezapla-
cení. Děti se nám vrá-
tily v  plném počtu 
a s mnohem větší tou-
hou zahrát si fotbal. 
První tréninky měly 
děti zpestřené spor-
tovní aktivitou v Koje-

tickém lese. Děti si šplh po provazu, lanovou dráhu mezi stromy 
a slaňování velmi oblíbily. Začátkem června se na libišském 
hřišti uskutečnil nábor nových fotbalistů a fotbalistek pod zá-
štitou Fotbalové asociace České republiky. Do naší fotbalové 
rodiny přibylo několik nových dětí, které budou reprezentovat 
libišský fotbalový oddíl na svých prvních turnajích a zápasech. 
Naši nejmladší se dne 20. 6. 2021 zúčastní závěrečného turnaje 
MINISTAR a v plánu je i několik přípravných zápasů např. 
s AFK Veltrusy, Sokol Tišice, FK Kralupy 1901, FK Pšovka 
Mělník, FC Líbeznice. Sezóna bude našim malým fotbalistům 
začínat již v srpnu, někteří z nich se zúčastní i svého prvního let-
ního soustředění. Většina dětí z minipřípravky přestupuje do 
mladší přípravky a v září je budou čekat první mistrovská utkání 

v rámci okresu Mělník. Kluci a holky ročník 2015 a 2016 nás 
budou reprezentovat na novém ročníku turnajů MINISTAR, na 
kterých si poměříme síly s pražskými a středočeskými fotbalo-
vými kluby. 

Poděkování Tomášovi 
I  v  tomto čísle bych chtěl 
poděkovat našemu kamará-
dovi Tomášovi za motivaci, 
kterou dal všem dětem, ale 
i dospělým v době covidové. 
Chuť pomoci tomuto klu-
kovi byla obrovská 
a všechny naše výzvy byly 
splněny. Celkem jsme za ne-
celé tři měsíce naběhali přes 
20 000 kilometrů, což je ne-
uvěřitelná porce pohybu. To-

mášovi se dostalo poděkování i od hráčů a trenérů libišského 
A-mužstva. Dary od A-mužstva, od jednotlivých týmů a part-
nerů této skvělé akce, byly předány před domácím přátelským 
zápasem TJ Sokol Libiš. FM

A-mužstvo 
Ihned po částečném rozvolnění se dal do 
práce trenér našeho A-týmu Miroslav Jíra 
a s hráči začal přípravu na novou sezonu. 
Do přípravy začlenil i naše mladé hráče 
a na zkoušku k nám přišlo pár potenci-
onálních posil. O konečném složení na-
šeho mužstva rozhodnou přípravné 
zápasy odehrané v červnu a červenci. Di-
vizní soutěž se rozbíhá již 31. července. 

Mládež 
I naše děti začaly s pohybem, jak jen to bylo umožněno. Prvotní omezení na  dvou -
 členné, a následně šestičlenné skupiny přidělávalo trenérům starosti, ale všichni se 
s tím poprali statečně. Společně jsme to zvládli a postupně se snažíme vracet do nor-
málu. Vzhledem k ukončenému soutěžnímu ročníku, jsme všechny děti zařadili již do 
kategorií, v kterých budou hrát od léta své soutěže. Kluci a holky mají tak možnost se 
lépe poznat, ještě před prázdninami. Věříme, že i tento krok jim pomůže, aby byli na 
nový ročník lépe připraveni. Kategorie dorostu odjíždí společně se staršími žáky na 
soustředění již v červenci a přípravkové ročníky se pak chystají na soustředění kon-
cem srpna.
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Pětice sokolích mláďat z Kralup nad Vltavou  
a Neratovic dostala kroužky. Brzy vyletí do světa 
Sokol stěhovavý je ohroženým druhem, který si v posledních letech oblíbil průmys-
lové areály skupiny ORLEN Unipetrol. Vysoké komíny tamní výroby poskytují to-

muto dravci dostatek klidu a  potravy 
k vyvedení mláďat. V kralupské rafinérii se 
tak tento rok vylíhli dva sokoli – samička 
a sameček, neratovická Spolana hlásí tři so-
kolí kluky. Nyní je ornitologové okroužko-
vali, aby v budoucnu mohli sledovat jejich 
osud. Na projektu hnízdění sokolů spolu-
pracuje ORLEN Unipetrol s neziskovou or-
ganizací ALKA Wildlife od roku 2011. 
Doposud se díky společné iniciativě vylíhlo 
40 mláďat. 

V  Libiši Na Staré štaci se 29. května 
konal večer věnovaný rozloučení s Iva-
nem Smažíkem. Ten odešel do Jazzového 

nebe ve věku 76 let. Zemřel báječný člo-
věk, pedagog, který učil na bicí nástroje 
na pražské HAMU i na Konzervatoři Ja-
roslava Ježka. 
My jsme se s ním setkávali v Libiši v Jaz-
zové zahradě, kde hrál s kapelou Revival 
Swing Band Praha manželů Šilhavých. 
Jeho hudební paleta byla velmi pestrá 
a hrával také v popové kapele s Helenou 
Vondráčkovou, v  různých swingových 
sestavách s kytaristou Rudolfem Daškem, 
basistou Georgem Mrázem, Luďkem Hu-
lanem nebo Petrem Kořínkem. Opome-

nout nesmíme jeho hudební spolupráci 
s  pianisty Janem Hammerem, Emilem 
Viklickým, či Karlem Růžičkou a  Big 
Bandem Českého rozhlasu. Měl rád čer-
vené víno a byla s  ním legrace. I  jeho 
osobitý humor nám bude chybět. Večer 
Na Staré štaci panovala úžasná atmosféra 
a  hudba společně s  interprety různých 
žánrů pohladila opět po dlouhé době na 
duši. 
 

Marta Doležalová 

Píše se rok 1939 srpnový večer jako 
každý jiný. A přece. Dva pražští motocy-
klisté se jeli projet na malý výlet. Z By-
škovického kopce rozjeli své motocykly. 
Bohužel nespatřili včas na přejezdu tratě 
Neratovice-Kralupy nad Vltavou signali-
zační sloupy a ani červené světlo na spuš-
těných závorách. Narazili na první 
závoru, kterou přerazili a druhou závoru 
bez úhony podjeli. 
 Ovšem dalšímu neštěstí se již nedalo za-
bránit. Přeražená závora se zpříčila a ve 
výši dvou metrů zůstala trčet na trati. Na-
neštěstí byla upevněna v  tehdy velmi 
kvalitním železném kování. Nešťastnou 
shodou okolností v tu samou chvíli přijel 
motorový vlak   a narazil přední částí na 
tuto závoru. Ta vyrazila dveře vagónu 
a prolétla 40kilometrovou rychlostí celou 
délkou vozu. Vozem procházel vlakve-
doucí a kontroloval lístky. Závora jej za-
sáhla do hrudníku a probodla jej. Ta se 

roztočila a několikrát se ještě přelomila.  
V  ten den zde zemřeli celkem tři lidé 
a osm lidí bylo zraněno. Zranění tehdy 
byli pohotově odvážení autobusem pana 
Krymla do nemocnice. Motocyklisté byli 
četnictvem zatčeni a dopraveni do vazby 
okresního soudu v Mělníce.  

Zdroj: SOKA Mělník,  
Hraničář č.35 /1939 

Marta Doležalová 

Jazzová zahrada se rozloučila  
s legendárním Ivanem Smažíkem

Čarodějnice  
v Domě s pečo-
vatelskou služ-
bou LIBIŠ
Klasické pálení čarodějnic o filipojakub-
ské noci v našem domě s pečovatelskou 
službou sv. Jakuba v Libiši proběhnout 
bohužel nemohlo. Troufáme si ale říct, že 
náhradní program se také povedl. 
Pro klienty jsme připravili příjemné po-
sezení na zahradě. Popovídali jsme si, po-
chutnali na výborných špekáčcích 
a dokonce nás navštívily i malé čaroděj-
ničky Agátka a  Tea. Jarní počasí nám 
přálo, tak se nám v pozdních odpoledních 
hodinách ani nechtělo ze zahrady zpět. 

Farní charita Neratovice 
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Neštěstí na libišském přejezdu Na Staré Štaci



zájmové spolky 
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Pane Čechu, jak si vede vaše společnost v době, 
která je ovlivněna pandemií nemoci covid-19? 
Nyní již lépe, protože nemoc ustupuje a my můžeme 
rozvolňovat přijatá bezpečnostní a hygienická opatření, 
která byla s ohledem na citlivost chemické výroby nad-
standardní. Stále ale není vyhráno, a tak jsme připra-
veni tato opatření kdykoliv flexibilně opět zavést. 

Měla pandemie vliv na výrobu? 
Z hlediska bezpečnosti nikoliv, z hlediska výroby vcelku 
velký a z hlediska obchodu zásadní. Již jsem zmínil, díky 
přijatým opatřením jsme udrželi továrnu v nepřetržitém 
a především bezpečném provozu. Tato opatření ale lo-
gicky měla vliv na organizaci práce a intenzitu výroby. 
Po obchodní stránce se nás pandemií způsobené utlu-
mení běžného života dotklo výrazně. Jsme významný ex-
portér chemických produktů určených pro další 
průmyslové zpracování, a tak celoevropský propad prů-
myslové výroby negativně ovlivnil i nás. Jsme ale sou-
částí skupiny ORLEN Unipetrol, největší petrochemické 
společnosti v Česku, a tak se můžeme opřít o její silné 
a stabilní zázemí, což se pozitivně promítlo v udržení 
plné zaměstnanosti. 

Již několik let investujete ročně desítky milionů do 
ochrany a podpory životního prostředí. Kam tyto fi-
nance proudí? 
Do několika oblastí, z nichž některé jsou iniciovány a re-
alizovány výlučně či především námi. Jde především 
o průběžnou modernizaci a ekologizaci výroby a pod-
poru životního prostředí. Nedávno jsme například ote-
vřeli zcela novou a moderní plynovou kotelnu za 200 
milionů korun, která je srdcem naší továrny. Nahradila 
dosavadní hnědouhelnou kotelnu. Díky přechodu na 
zemní plyn klesly významně emise oxidu siřičitého, 
emise prachu a oxidů dusíku o a emise oxidu uhelna-
tého, a tuhých znečišťujících látek. S přechodem na ply-
novou kotelnu jsme také snížili hlukové emise, a i to 
výrazně přispělo k dalšímu zlepšení situace v okolí na-
šeho areálu. 

Jakým způsobem podporujete životní prostředí 
v okolí Spolany? 
Ve spolupráci s neratovickou organizací Českého ry-
bářského svazu dvakrát ročně vysazujeme do Labe ryby 
a ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife 
se staráme o sokoly stěhovavé, kteří v našem areálu 
pravidelně hnízdí. Letos máme radost rovnou ze tří mlá-
ďat. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, 
je pak vyhledávaným útočištěm řady chráněných 
a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu po-
tvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka 

říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce 
citlivých na kvalitu životního prostředí. Již čtvrtým rokem 
chováme v areálu včely medonosné. Máme již sedm 
včelstev a jejich med je každoročně oceňován nejvyšší, 
zlatou, známkou kvality. To jsou příklady našeho aktiv-
ního přístupu. V jiných oblastech, kde investujeme další 
desítky milionů korun, jsme součástí širších a dlouho-
dobých aktivit, které jsou řízeny státem a jeho orgány. 

O jaké oblasti, do kterých investujete, se jedná? 
Jde především o takzvané sanace, neboli, abych byl 
přesný, o řešení ekologických zátěží vzniklých před pri-
vatizací státního majetku v devadesátých letech. 
V rámci privatizačních smluv s nabyvateli státního ma-
jetku aktiv se stát zavázal, že pozemky zasažené prů-
myslovou zátěží na své náklady vyčistí. Těch lokalit je 
v celém Česku, jen pro představu, několik stovek. Za ty 
dvě desítky let se už mnoho lokalit podařilo vyčistit, 
mnoho lokalit ale na vyčištění stále čeká. Náš podnik je 
někde uprostřed. Větší část sanací byla již provedena, 
ale mnoho je stále ještě před námi. My, jako Spolana, 
jsme v pozici toho, kdo má svým nápomocným a pro-
aktivním jednáním odstranění ekologických zátěží, 
které financuje Ministerstvo financí, umožnit. A musím 
zde zdůraznit, že spolupracujeme velmi zodpovědně. 

Můžete uvést příklady hotových projektů? 
V pravobřežním areálu skládkového hospodářství Spo-
lany byla na konci 20. století provedena sanace staré 
skládky nebezpečných odpadů, na jejímž povrchu 
vznikla nová skládka. V místě takzvané viskózové střiže 
a zásobníků sirouhlíku bylo provedeno a dokončeno sa-
nační čerpání znečištění z podzemní vody. V oblasti bý-
valé výroby a skladování pesticidů, v takzvaném starém 
závodě, se uskutečnila v 90. letech 20. století a v prv-
ním desetiletí 21. století sanace objektů kontaminova-
ných dioxiny. Také byla ukončena sanace objektů staré 
amalgámové elektrolýzy, v roce 2021 bude v její blíz-
kosti dokončena sanace zeminy kontaminované rtutí 
mezi vnitropodnikovou komunikací a břehem řeky 
Labe. Dlouhodobý monitoring povrchových a podzem-
ních vod stále probíhá. 

Které projekty jsou ještě před Vámi? 
Je to sanace podzemních vod pod petrochemickou 
částí závodu a v areálu starého závodu. Nedávno jsme 
také zahájili jednání s Českou zemědělskou univerzitou 
a Orlen Unipetrol výzkumně-vzdělávacím centrem 
ohledně možné spolupráce v rámci aplikovaného vý-
zkumu využití rostlin za účelem zlepšení stavu kvality 
vod a půdy v areálu Spolany a Libišské svodnice. Kon-
krétní podoba spolupráce bude upřesněna po analýze 
současného stavu a místního šetření. 

V minulých letech jste ukončili poslední problema-
tický výrobní proces, takzvanou amalgámovou elek-
trolýzu. i zde probíhají sanace? 
Ano. I zde jde o relikt z minulých dob. Dnes již rtuť při vý-
robě PVC nepoužíváme. Je ale nezbytné vyčistit areál 
bývalé výroby a půdu pod ním. V roce 2020 byl zahájen 
projekt likvidace rtuti z bývalého provozu amalgámové 
elektrolýzy ve spolupráci s Ministerstvem životního pro-
středí a partnerem zabývajícím se ekologickou likvidací 
rtuti ze Švýcarska. Plánované ukončení projektu je 

v průběhu roku 2021. V roce 2020 byl ve spolupráci 
s Ministerstvem financí zahájen projekt sanace levého 
břehu Labe po ukončení provozu původní amalgámové 
elektrolýzy. Spolana zároveň na posledním společném 
jednání se zástupci České inspekce životního prostředí, 
Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem fi-
nancí přislíbila plnou spolupráci v oblasti řešení pře-
dřazeného sanačního zásahu na meliorační strouze. 

Právě strouha je v poslední době hodně diskutova-
ným tématem… 
Ano, v roce 2020 jsme obdrželi několik dotazů a stíž-
ností na kvalitu vody ve strouze. Výsledky dlouhodo-
bého monitoringu vod indikují posun znečištění 
obsaženého v podzemní vodě pod areálem petroche-
mie ve směru předpokládaného proudění podzemní 
vody právě směrem ke strouze. Ve spektru stopových 
prvků znečištěné podzemní vody je stanovováno železo. 
Jde o zbytky schránek železitých bakterií, které bývají 
přirozenou součástí ekosystémů, tvoří ve vodě strouhy 
typickou rezavou barvu sedimentů a pěny. O odpadní 
vody se tedy staráme velmi zodpovědně a navíc naší 
čističkou odpadních vod pomáháme také obci Libiš, 
neboť část odpadní vody z obce je svedena kanalizační 
přípojkou k nám a čištěna v naší čističce. 

S vodou se pojí i poslední otázka – jaký je postoj Spo-
lany ohledně výstavby protipovodňové hráze? 
Asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že protipovodňová 
hráz je pro Spolanu zcela zásadní věc. A to nejenom 
s ohledem na vlastní areál. S cílem zajistit ochranu šir-
šího území a okolních obcí jsme se spojili s městem Ne-
ratovice a obcí Libiš. Připravovaná povodňová hráz 
přesahující svou délkou 9km bude po jejím vybudování 
sloužit k ochraně nejen naší společnosti, ale také ma-
jetku a životů našich spoluobčanů. Vybudování proti-
povodňové ochrany a dalších navazujících 
strategických projektů je součástí strategického rozvoje 
naší společnosti a upevní naši pozici významného za-
městnavatele v regionu. 

Děkujeme za rozhovor.

Jsme významným zaměstnavatelem a zodpovědným sousedem 
Spolana Neratovice je tradiční chemický podnik, který již více než 120 let významně ovlivňuje naše okolí. Jedná se o stabilního a významného zaměst-
navatele, který přispívá k životu okolo nás, ale také má stále pověst továrny zatěžující životní prostředí. „Již dávno to není pravda. Dnešní Spolana totiž 
s přehledem splňuje všechny emisní limity a vliv výroby na okolí je minimální. Je ale pochopitelné, že v mysli mnoha lidí tento stereotyp z minulého sto-
letí stále přetrvává, “ říká Martin Čech, ředitel bezpečnosti a kvality práce v neratovické Spolaně.

Vyhlašujeme soutěž pro děti o nejlepší tipy 
na jména pro tři sokolí kluky, kteří se vylíhli 
na koloně ve Spolaně. Své tipy (možno 
i s obrázky) posílejte do 16. července 2021 
na emailovou adresu: soutez@spola- 
na.cz. Tři výherci se můžou těšit na dárkové 
balíčky s plyšovým sokolem :-)


