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Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,
za chvíli tu máme vůni podzimu, jablečného moštu, školního rytmu a pracovních
povinností. Doufám, že Vám léto přineslo, co je potřeba. Relaxaci, poznávání
nových míst, získání nových zážitků. Sebemenší zastavení člověka obohatí, umět
vystoupit z veletoče všedních dnů. Jsem
nadšená, že jsem mohla tady u nás v obci
poznat tolik dobrých lidí. Nejprve jste se
spojili, abyste pomohli lidem postiženým
ničivým tornádem. Na Moravu ihned odjeli naši hasiči pomáhat a odvést materiální sbírku kamiónem. Zastupitelé se
vzápětí sešli, aby schválili pomoc obci
Mikulčice, materiální i peněžitou. Druhý
kamión stavebního materiálu. Úžasné.

Konečně se hýbou ledy a půdní vestavba
ve škole má svého zhotovitele. Budova
bývalé obchodní akademie v Lobkovicích bude teď na čas vědomostním stánkem libišských dětí. Kolečko příprav umí

Pomoc Mikulčicím

postiženým ničivým tornádem
Naše obec Libiš díky našim hasičům vypravila kamion se sbírkou materiální první
pomoci SDH Mikulčice pro tornádem postižené hasiče. Rada odsouhlasila okamžitý
ﬁnanční dar 20 000 Kč, zastupitelé dále schválili ﬁnanční dar 50. 000 Kč a 50 000 Kč
ve formě materiální pomoci, kterou zajistily Stavebniny Liebezeit. Pro SDH Mikulčice byl navíc vypraven kamion stavebního materiálu a další výpomoc našimi hasiči.
Pavlína Komeštíková

Informace pro občany
Do nádoby pro tuky patří pouze plastové nádoby, nejlépe PET lahve o objemu max
2l, aby se daly vhodit do otvoru a nestály kolem. Děkujeme.

libišští pěkně roztočit, a tak se tu přiloží
nemnohé ruce k práci, aby se školní rok
už rozeběhl tady.
Mgr. Pavlína Komeštíková, starostka

Protipovodňová
ochrana
neratovicko
Protipovodňová ochrana obce Libiš
a města Neratovice došla k mezníku.
V části Mlékojedy se tato zeď stavět nebude. Při jednáních s vedením Spolany
s.r.o. se nám podařilo dohodnout příslib
nulové ﬁnanční účasti naší obce, pokud
získáme dotaci na toto dílo od ministerstva zemědělství. Což znamená nezatížení našeho rozpočtu ve výši cca 50 mil.
Kč! Zastupitelstvo souhlasí a zavazuje se
k pokračování příprav.
Majitelé dotčených pozemků budou vyzýváni k uzavření smluv o smlouvě budoucí. Závazek bude zneplatněn, pokud
ke stavbě protipovodňové zdi nedojde.
Dne 15. 9. 2021 se připravuje jednání
v KD Neratovice se zástupci Spolany
s.r.o. a oběma zastupitelstvy – Neratovic
i Libiše. Pokud máte nějaké dotazy k této
protipovodňové zdi, předejte je svým zastupitelům, aby na ně mohli získat odpověď. V případě zájmu o účast na tomto
jednání, kontaktujte Obecní úřad.
Pavlína Komeštíková
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Výsledky 3. ročníku soutěže o nejkrásnější
předzahrádku v Libiši
Motem letošní soutěže jsou trvalky. „Trvalky“ dalo by se říct, že to jsou občané,
kteří si trvale udržují i předzahrádku neoplocenou, pokračují ve svých zahradních úpravách až za svůj práh. A je jich
více než stupňů vítězů. Dříve bylo zvyklostí života na vsi zamést si před svým
prahem. Děkuji za Vaše podněty, zejména
upozornění na „růžovky“ (záhony růží,
které při správném řezu kvetou i vícekrát
ročně). Rozhodování bylo náročné. Za
obdiv stojí trendy trvalkový záhon, který
se zajímavě proměňuje během celého
roku a správnou výsadbou a péčí o odkvetlá květenství můžeme během několika let vidět další proměny. Viz foto
z minulého čísla.

1. místo Alena Antonínová - získává poukázku do Růžové zahrady ve výši celoroční
platby za odpad

2. místo Zuzana Semanová - získáva poukázku do Růžové
zahrady ve výši půlroční platby za odpad

3. místo Radka Říhová - získává poukázku do Růžové zahrady
ve výši čtvrtiny platby za odpad

Vím, že se o své okolí staráte buď vzorně, udržujete si např. trávník i před plotem, nebo se tím z nějakého důvodu nezabýváte. Každopádně si Vašeho domova všímají minimálně sousedé a kolemjdoucí a nás to zajímá také. Navíc pokud přibyde estetických míst,
vylepšujeme si naše místo pro život.
Pavlína Komeštíková

Blahopřejeme
spoluobčanům, kteří
oslavili významná jubilea
Červenec 2021
Cmíral Bohumil,
Goldšmídová Božena,
Havlová Václava,
Kamberský František,
Kopčáková Jiřina, Křtěn Jaroslav,
Mariančík Mikuláš, Šnirc Petr
Srpen 2021
Bossanyiová Eva, Frýdl Václav
Hefner Josef, Korb Pavel
Král Václav, Křtěnová Miluše
Mašková Edita, Nový Antonín
Pabyšková Jana, Patócsová Antonie
Zacharová Věra
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Vítáme nové občánky

VZPOMÍNKA

Novými občánky naší obce jsou:
* Bauer Matyáš
* Dezortová Viktorie
* Fleischmann Ben
* Havlíková Soﬁe
* Holina David
* Kunešová Ema
* Přibík Mikuláš
* Rybová Megan
* Svoboda Albert
* Fotta Filip

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 5. srpna 2021, po krátké
těžké nemoci, dotlouklo srdce pana
Bohumila Vetešníka. Poslední rozloučení proběhlo v rodinném kruhu.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku, rodina Vetešníkova.

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

Vítání občánků se z důvodu přijetí opatření vlády přesouvá na září. Pozvánka
bude rodičům dítěte doručena osobně.
Těšíme se na Vás.
Sociální komise
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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.
Vážení čtenáři,
v dnešním vydání jsme Vám připravili
další informaci, co připravujeme v obci
Libiš vylepšit, jakou investici do rozvoje
obce. Protože jsme přebírali obec buď
s neúplně dobře zpracovanými projekty,
jako byl například projekt „Půdní vestavby“, kde mělo být na objekt školy ze
strany parkoviště vybudováno vnější
schodiště pro vstup do půdní vestavby.
Celý projekt se nám nejen nelíbil z pohledu vnějšího schodiště, ale technicky
zpracované a navržené prostory nic neřešily. V současné době máme přepracovaný projekt a kdo znáte školu zevnitř,
bude stávající schodiště pokračovat až do
půdní vestavby. Přemístíme kotelnu do
suterénu a vytvoříme tak tři krásné plnohodnotné třídy pro mimoškolní aktivity.
Technicky upravíme zázemí pro úklid
školy, pro kuchyň a co je důležité, bude
dle stávajícího projektu vytvořen bezbariérový vstup pro méně pohyblivé žáky.
Z předešlého období jsme měli připravený projekt pro realizaci „Komunikace
Za Váhou“. Bohužel, ani v tomto případě
se nám nepodařilo zahájit stavbu, nepřipravenost tohoto projektu je tak závažná,
že jsme museli přistoupit na úplné přepracování. Projekt postrádal minimálně
rozvojovou úvahu obce, kde jednotlivé
parcely nemají napojení na sítě. Kdybychom projekt zrealizovali bez předešlého
jednání s majiteli jednotlivých pozemků,
dočkali bychom se toho, že v blízké budoucnosti budeme do této komunikace
zasahovat. Toto jsme projednali a s majiteli se domluvili o možnosti napojení na
sítě v době realizace. Nový návrh bude
připraven tak, abychom zahájili realizaci
stavby na jaře roku 2022. V letošním roce
jsme zahájili opravy a úpravy některých
zastávek, tento rok se vyznačuje těmi
více náročnými jako je „Zastávka Uhelné
sklady“ směrem na Mělník a „Zastávka
U Slávisty“. V současné době máme odsouhlasené návrhy a pokračujeme s realizací projektu do vydání stavebního
povolení. Na projekt „Zastávka Uhelné
sklady“ navazujeme kontinuálně dalším
projektem „Komunikace Pod Silnicí“. Již
v tomto projektu chceme v zásadě zajistit několik nových prvků, a to, jak uchovat vodu v naší přírodě, a ne ji pustit do
kanalizace a odvést pryč z obce. Návrh je

zpracován a pokračujeme obdobně s projektem až do vydání stavebního povolení.
Dalším Vám již známý a prezentovaný
projekt „Revitalizace Špičákovy zahrady“ je v současné době v přípravě na
výběrové řízení dodavatele zakázky.
Vlastní podoba je prezentována na informační tabuli v ul. Budovatelů. Dílo tohoto formátu bude pro odpočinek,
volnočasové aktivity, ve spojení s knihovnou pro studium, četbu v přírodě,
letní kina, nebo jen tak na procházku.
Jedním z významných projektů, který
není skrze technickou přípravu nikterak
náročný, ale projektová dokumentace má
své náležitosti a složitosti, je projekt
„Technických služeb“. Zázemí pro zajištění údržby obce, jak jsme se sami po létech přesvědčili, před náročnou zimou
a neméně náročným létem s normálním
průběhem, kde je teplo, a deštivo, kde
v zimě sněží a taje, je bez technického zázemí zhola nemožné provádět. Stará vysloužilá technika bez vhodné přípravy
a doplnění vám vypoví v neméně vhodnou dobu. Léta jsme znali zimu pouze na
obrázku a za sněhem jsme museli vyrážet daleko do hor. Loňská zima a letošní
léto nám ukázaly a ukazují, že se na to
musíme připravit podstatně jinak. Na zastupitelstvu obce jsme si odsouhlasili
záměr pro nákup nové techniky, která je
alfou a omegou pro zdárné uskutečnění
údržby v obci. Určitě jste si všimli, že
„Veřejné osvětlení“ doznalo změn. Staré
energeticky náročné lampy postupně nahrazujeme novými LED zdroji. Opravujeme stávající nevyhovující rozvody pro
veřejné osvětlení, které mimo jiné vyžaduje výkopy pro uložení nejen zdrojového kabelu, ale i uzemnění. Novým
počinem je bezpečnost a ochrana majetku
a zdraví. V této oblasti jsme připravili
první „Monitorování v obci“, kde chceme
monitorovat průjezd obcí. Důvodem je
zvýšený průjezd nákladních vozidel,
která nemají do obce povolený vjezd.
Dalším bodem jsou sběrná místa tříděného odpadu, kde je nutné zabezpečit neustálé násilné otevírání kontejnerů
a jejich ničení a vytváření tak nepořádku.
Dlouhá jednání a vysvětlování přinesla
první ovoce k bezpečnému přecházení na
autobusovou „Zastávku Libiš“ směr
Praha, která je umístěna na krajské ko-

munikaci I/9 – Pražská. Návrh byl projednán a upraven dle našich připomínek
a pokračujeme v projektovému dokončení včetně vydání stavebního povolení.
Bohužel, tyto procesy u nás jsou poněkud
zdlouhavé, ale budeme se snažit toto
místo pro přecházení vybudovat v příštím
roce.
Připravujeme další projekty jako např.
Zateplení obecního domu ul. Budovatelů
č. p. 493, Rozšíření kapacity ČOV pro
možnost napojení nových postavených
domů ve staré části obce Libiš, projekt
komunikace ul. Polní od ul. Spojovací
s napojením na ul. Novou, vybudování
dětských hřišť a zázemí s cvičebními
prvky pro všechny věkové kategorie.
Stále se pokračuje v projektu, ve kterém
hraje hlavní roli SPOLANA s.r.o., Neratovice a Libiš, to je PPO Neratovicko,
ochrana majetku a osob před povodněmi.
Na dalších projektech, které jsou v současné době pouze v úvaze pracujeme
a mají převážně charakter zvelebení obce,
zpřístupnění nebo propojení naší obce
s napojením na stezku do Obříství – Štěpán. Vytvořit pro nás v obci možnost procházek do přírody. Černínovsko je krásné
území, které si zaslouží více pozornosti.
Libišské sídliště je také jedním z mnoha
míst, kde bychom chtěli zrealizovat pro
Vás lepší obraz parkoviště a parku.
Marcel Eder

Podzimní koncert
v Evangelickém kostele
v Libiši
se koná dne 3. 10. 2021
v 18. 00 hod.
Na koncertě vystoupí České
ﬁlharmonické kvarteto ve složení:
1. housle - Leoš Čepický
2. housle - Viktor Mazáček
viola - Jiří Poslední
violoncello - Jakub Dvořák
Na programu budou skladby:
J. J. Ryby, J. Suka, J. Haydna a dalších.
Koncertem Vás bude provázet
moderátor Slávek Boura
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Uctili jsme památku členů a funkcionářů TJ Sokol Libiš
Dne 14. srpna 2021, před zahájením mistrovského utkání
A mužstva Sokola Libiš, byla na domácím stadionu minutou
ticha uctěna památka zemřelých členů a funkcionářů TJ Sokola
Libiš. Ve vynucené přestávce kulturních a sportovních akcí,
způsobené pandemií, naše řady opustili tito členové:
Pan Vladimír Vávra st. – dlouholetý člen a pravidelný účastník mistrovských utkání A mužstva SK Libiš.
Paní Alena Kovaříková – dlouholetá členka TJ Sokola Libiš,
řadu let pracovala jako sekretářka hlavního výboru TJ Sokola
Libiš.
Pan Jan Martinec – pravidelný host při mistrovských utkáních
A mužstva TJ Sokola Libiš.

Den bezpečí
Vážení spoluobčané.
Se začátkem školního roku končí pro naše děti bezstarostné období prázdnin, domácího bezpečí a her. Kontakt s tvrdou realitou každodennosti, v letošním roce umocněný nástupem do
školy po téměř roce a půl domácí výuky, může být pro ně nejen
osobně frustrující, ale objektivně sebou nese mnohá nebezpečí,
před kterými byly při pobytu doma uchráněny. Připomenout některá z nich, i způsob jak jim předcházet, se rozhodla Obec Libiš
prostřednictvím naší Komise prevence kriminality uspořádáním
Dne bezpečí, který se bude konat 3. 9. 2021 v Lobkovicích, na
louce u přístaviště, kde se pravidelně konají majálesové slavnosti a to od 9. 00 do 12. 00 hodin.
V rámci programu bude přítomným rodičům a dětem představena práce Policie České republiky, zásah psovodů, pořádkové
policie, ukázka nové techniky. Budou přítomní zástupci Hasičského záchranného sboru Spolany s.r.o., SDH Libiš, ale nebude
chybět ani stánek prevence bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích (BESIP) a v neposlední řadě pracovníci primární protidrogové prevence, působící v naší obci
a okolí.
Pestrá paleta zúčastněných představí jak represivní, tak preventivní přístupy v potírání kriminality a zneužívání psychotropních a návykových látek, včetně těch, kdo se podílejí na
odstraňování jejich následků.
Všichni jste upřímně vítáni.
Za Komisi prevence kriminality
obce Libiš, Pavel Fogl
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Pan Bohumil Vetešník – dlouholetý člen, hráč a trenér kopané
i tenisu mládeže, podílel se na výstavbě tenisových kurtů.
Pan Pavel Šesták – dlouholetý člen a hráč Sokola Libiš, člen
Fotbalového výboru, řadu let působil jako hlasatel při
mistrovských utkáních A mužstva.
Pan Václav Soukup – stavitel, který se podílel na výstavbě sokolovny TJ a pravidelný účastník mistrovských utkání A mužstva.
Všem jmenovaným děkujeme za práci a podporu sportu
TJ Sokola Libiš. Věnujte jim, prosím, s námi tichou vzpomínku.
Za TJ Sokol Libiš Zděnek Mráz

3ĜLSRMHQ s.r.o.

tel: 604 130 991
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ze školy a školky - zájmové spolky

Naše školka je moc prima, ať je jaro nebo zima

Do nového školního roku s Ajtíkem.
Těšíme se na nový školní rok a doufáme,
že se jeho průběh přiblíží dřívějším
letům, kdy nebyly naše aktivity okrajovány různými opatřeními. Doba si to sice
žádá, ale my se i tak, v rámci možností,
pokusíme dětem připravit rok plný radostí, činností, zkoumání, přátelských

Prázdniny končí
Školní rok 2020/2021 byl pro všechny
velmi náročný. Epidemiologická situace
nadělala hodně starostí jak školákům, tak
i rodičům a pedagogům. Distanční výuka
je velmi náročná, a to i přes to, že máme
již dostatek zkušeností. Proto se všichni
těšili na léto, aby si užili zasloužený odpočinek.
Konec prázdnin se kvapem blíží a my se
začínáme soustředit na nový školní rok,
který snad bude lepší než ten minulý.
Sice nás nejspíš opět čeká nějaké omezení, ale chceme věřit, že se vyhneme
distanční výuce. Už nyní víme, že první
týden v září čeká žáky opakované testování. Roušky, dezinfekce a zvýšené hygienické návyky budou asi také nutností.
Přesto se již všichni připravujeme na se-

vztahů a šťastného dětství.
V září se k nám připojí nový kamarád
Ajtík, který nás bude provázet novým
školním projektem, hrazeným z evropských dotací. Ajtík nás provede mnoha
aktivitami, které cílí na větší individualizaci vzdělávání, na rozvoj digitálních
kompetencí, kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.
Děti se budou vzdělávat v třídních projektech, které budou jak v mateřské
škole, tak i mimo ni. Projektová výuka
bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových
kompetencí dětí spadajících do následujících tří témat: polytechnické vzdělávání,
environmentální
vzdělávání
a v podpoře iniciativy, kreativity a logic-

kého myšlení. Tyto aktivity povedou
k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní
skupinou. Důraz klademe na aktivizační
metody výuky, metody kooperativního
učení, vedení dětí k samostatnosti, rozvoji kritického myšlení, k využívání kreativních metod výuky a důrazu na
praktickou využitelnost poznatků.
Průběžně vám naše aktivity a činnosti budeme představovat a uvidíte, že se za
tímto odborným textem skrývají velmi
zajímavé aktivity, ze kterých budou děti
nadšené.

tkání se svými žáky a těšíme se, až v září
přivítáme naše nové prvňáčky.
V tomto školním roce nás čeká přestavba
půdních prostor. Již došlo k podepsání
smlouvy se zhotovitelem půdní přestavby
a bude podepsaná nájemní smlouva
s městem Neratovice o pronájmu budovy
bývalé Obchodní akademie v Neratovicích. Proto vám konečně můžeme poskytnout informace týkající se průběhu
nového školního roku:
Po dobu rekonstrukce v ZŠ Libiš budou
všichni žáci a učitelé trávit školní dny
v této pronajaté budově.
Jsme rádi, že se podařilo zajistit tyto náhradní prostory, protože nám to umožní
být společně v jedné budově. Škola je podobného typu jako naše. Je zde 6 učeben
a velká prostorná zahrada a hřiště. Stravování bude zajištěno v budově naproti

škole, kde je výdejna jídla a jídelna.
Strava bude přivážena z naší školní kuchyně.
Pro žáky naší školy bude přistaven každé
ráno autobus, který je převeze do Neratovic. Podrobnosti o časech odjezdu
dáme včas vědět na školních webových
stránkách a prostřednictvím aplikace Bakaláři po projednání s dopravcem.
Doufáme, že jste si užili krásné léto plné
zážitků a nabrali dostatek sil do nového
školního roku.
1. září všechny žáky přivítáme na pozemku náhradní školní budovy v Neratovicích - Lobkovicích v ulici Palackého,
č. 46 v 8 hodin.

Švecová Hana a Ajtík

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš
Mgr. Martina Černá, ředitelka školy
Mgr. Karla Baťhová,

LETNÍ TVOŘENÍ
Již dvakrát jsme se toto léto věnovali macrame.
Naše domovy zdobí nové závěsy na květiny
i rozčesávané listy. Místo k tvoření nám tentokrát poskytla TJ Sokola Libiš v sokolovně, děkujeme. Děkujeme všem libišským ženám,
které na naše tvoření chodí v opravdu velkém
počtu, za zájem, za mile strávené odpoledne
a za ochotu splnit v této zvláštní době všechna
požadovaná hygienická opatření. Děkujeme vedení naší obce za podporu a koupi materiálů.
Nad uzlíky macrame se letos ještě uvidíme.
Na setkání s Vámi se těší
Jaroslava Holinová a Drahomíra Zizlerová.
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HUDEBNÍ SETKÁNÍ
Vzhledem ke zlepšené situaci a současnému rozvolnění jsme s radostí začali
plánovat odpolední posezení pro naše
starší spoluobčany. Hudební setkání
v naší sokolovně se již stalo tradicí a po
pauze, vynucené koronavirovými událostmi, Vám můžeme napsat, že již 1. 9.
2021 přivítáme v Libiši první hosty, kteří
za Vámi přijedou s řadou hezkých písniček. První zářijový den se můžete těšit na
pana Václava Žákovce a paní Annu Volínovou. Věříme, že Vás setkání s nimi po-

OBEC LIBIŠ VÁS ZVE

těší a že společně strávíme hezké středeční odpoledne. Měsíc září ukončíme
29. 9. 2021, kdy Vám přijede zahrát
krásné české písničky Tancovačka Standy
Tatara s hostem, zpěvákem panem Josefem Opltem. Obě hudební setkání začínají v 17, 00 hodin, tradičně v sokolovně.
Na akcích Vás prosíme o dodržení platných hygienických opatření, prokázání se
očkováním, nebo platným testem. Přejeme Vám hezkou zábavu.
Jaroslava Holinová

NA HUDEBNÍ SETKÁNÍ
Přijďte si poslechnout krásné písničky

VÁCLAVA ŽÁKOVCE
a ANNY VOLÍNOVÉ
Ve středu 1. 9. 2021
v 17,00 v sokolovně v Libiši

(Během akce budou dodržena platná
hygienická opatření, návštěvníci se prokáží
očkováním, nebo testem).
Vstupné dobrovolné.

Ze života zahrádkářů v Libiši
Také už se připravujeme na spuštění provozu Moštárny, kterou otevřeme v pondělí 30.08.2021 v 7:30 h a začneme
přijímat jablka na mošt. Otevírací doba
bude dopoledne do 11:30 a pak od 14:00
do 17:00 hodin. Otevřeno bude každé
pondělí do odvolání. Více informací Vám
sdělí pan Komárek na tel. 774 932 167
nebo sledujte náš facebook Zahrádkáři
Libiš (https://www.facebook.com/zahradkari.libis).
Na 02.10. připravujeme opět Výstavu našich výpěstků od 14:00 hodin na níž jste
srdečně zváni. Pokud na své zahrádce
pěstujete něco zajímavého, přidejte se
k nám a pochlubte se

Konečně jsme se po dlouhé době zase začali scházet, výroční schůzi jsme měli
místo v březnu minulý měsíc a tak vše
doháníme. Jsme príma parta a tak se
chceme pochlubit fotograﬁí z našeho výletu. Jeli jsme lodí Fidelia z Mělníka do
Obříství a užili jsme si krásný den. Teď
se chystáme na výstavu Zahrada Čech Litoměřice.

ZO ČZS LIBIŠ - Zahrádkáři oznamují,
že 2. října 2021 od 14. 00 hod. se uskuteční

VÝSTAVA VÝPĚSTKŮ ZELENINY A OVOCE
v zasedací místnosti obecního úřadu v Libiši – vchod
z prostoru moštárny. Všichni jste vítáni.
ZO ČZS LIBIŠ

Přejeme krásné dny
Za ZO ČZS Libiš
Jiřina Zemanová

MOŠTÁRNA LIBIŠ zahájí
moštování 30. srpna 2021
Příjem jablek bude každé pondělí od 7:30
do 11:30 hodin, odpoledne od 14:00 do
17:00 hodin a potrvá do odvolání!
Jablka nesmějí být znečištěná, nahnilá
ani zapařená!!!
Na 10 kg donesených jablek je potřeba
přinést před vydáním moštu 8 ks skleněných lahví o obsahu 0,7 l. Lahve musí být
vypláchnuté a čisté.
Vedoucí moštárny ZO ČSZ Libiš
Jan Komárek (tel: 774 932 167)

Libišská radnice – dvouměsíčník, vydává Obec Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš, Redakce:
Jaroslava
Holinová, mob. 602 467 221,
info@libis.cz,
www.libis.cz,
radnice@libis.cz,
www.libis.cz,
v nákladu 880 výtisků,
zdarma v nákladu 900 výtisků, zdarma. Uzávěrka příštího vydání: 16. 8. 2021
Graﬁcké zpracování:
TomášKubek
Kubek-–FARGO
FARGOstudio
studios.r.o.
s.r.o.,www.fargostudio.cz.
www.fargostudio.cz.Tisk:
Tisk:Tiskárna
TiskárnaKK+H,
tiskarnakh@seznam.cz, Mělník
Mělník
zpracování Tomáš
+ H, tiskarnakh@seznam.cz,
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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.

Fotbalové soutěže po dlouhé přestávce opět začínají. Věříme, že do nich již nezasáhne žádná epidemie, ani nic podobného. Prakticky od června se tak na našem
hřišti opět prohánějí děti i dospělí, aby potrénovali, sešli se s kamarády a připravili se na své soutěžní zápasy.

Co je nového v našem klubu
U týmů dospělých se nic nemění. A-mužstvo nastoupí i letos do Divizní soutěže ve
skupině C a B-mužstvo se o body popere v Okresním přeboru. Dorostenci budou letos
hrát vyšší soutěž, než tomu bylo v předchozích letech. Nastoupí premiérově do Krajského přeboru, a to jak tým staršího dorostu, tak i nový tým mladšího dorostu. Věříme, že se v této soutěži neztratíme a budeme zde hrát vyrovnané zápasy.
FM

Jelikož v našem klubu máme v mládežnických kategoriích několik šikovných holek, rozhodli jsme se
nově vybudovat dívčí tým. Tento
tým bude složen z dívek narozených v roce 2012 a mladších.
Pokud máte doma dceru, která by
si u nás chtěla vyzkoušet hrát fotbal, přiveďte ji.

A-mužstvo
A-mužstvo začalo svou soutěž již 31. července domácím zápasem s FK Letohrad.
V tomto vyrovnaném zápase jsme dokázali proměnit své šance a do soutěže jsme po
dlouhých letech vstoupili vítězně 4: 0. Druhý zápas nás čekal na hřišti Čáslavi, který
zvládli střelecky lépe domácí 3: 2. V třetím utkání jsme doma nastoupili proti SK Kosmonosy a po dramatickém, pro diváky líbivém utkání, zápas skončil remízou 3: 3. Po
třech kolech tak máme na svém kontě 4 body.

B-mužstvo
B-mužstvo v přípravě odehrálo řadu přátelských utkání se střídavými výsledky. Někde
se nám herně dařilo, jinde zase nikoliv. Do soutěže jsme vstoupili vítězně, a to na domácím hřišti, kdy jsme ve vypjatém zápase porazili Dolní Beřkovice 3: 2.

Starší a mladší dorost
Příprava na novou soutěž nám začala
v polovině července. Týden poté jsme
společně vyjeli na letní fotbalové soustředění do resortu Kácov. Zde jsme naběhali především pořádnou porci
kilometrů, tak abychom byli připraveni
především po fyzické stránce. Následně
jsme pokračovali přípravou na domácím
hřišti v Libiši. 21. srpna nás čeká první
soutěžní zápas v Krajském přeboru, který
pro nás bude skutečnou prověrkou našich
sil.
FM
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Přípravky
Fotbalový oddíl TJ Sokol Libiš jede na
plné obrátky. Koncem sezóny jsme po
úspěšném červnovém náboru Fotbalové
asociace České republiky v minipřípravce a mladší přípravce přivítali několik nových posil. Na nábor nám přišlo
i několik dívek, což je známka stále se
zvyšující poptávce po dívčím fotbale, fotbal už dávno není pouze doménou
chlapců. V červnu se minipřípravka
zúčastnila závěrečného turnaje MINISTAR, kde ve velké konkurenci pražských
a středočeských klubů vybojovala skvělé
8. místo. Koncem června uspořádal klub
rozlučku se sezónou, děti měly možnost
zaskákat si ve velkém nafukovacím
hradu, místní Sbor dobrovolných hasičů
Libiš dětem připravil pěnu, rodiče a děti
měli možnost vyzkoušet si Fotbal Zorbing a nechyběl ani tradiční zápas trenérů
a rodičů s dětmi. Děti si užily prázdninový červenec, během kterého se mnozí
z nich zúčastnily svých prvních fotbalových kempů. První týden v srpnu začala
příprava na novou fotbalovou sezónu.

Koncem srpna nás čeká, jako každý rok,
letní fotbalové soustředění, kterého se
letos zúčastní dvojnásobek dětí ve srovnání s lety minulými. Od září se budou
rozjíždět turnaje MINISTAR, ve kterých
náš oddíl budou reprezentovat děti z minipřípravky (holky a kluci ročníků 2015
a mladší). Děti narozené v roce 2013
a 2014 (mladší přípravka) budou bojovat
v podzimní části mistrovských utkáních
okresu Mělník. Jejich soupeři budou FK
Labský Kostelec, FC Sokol Ovčáry, STM
Byšice/Čečelice, Sokol Tišice "B" a TJ

Záryby. V září nás čekají náborové dny,
nejen pro zájemce z řad předškolních
holek a kluků, ale přihlásit se mohou
i starší děti, a to, že nikdy nehrály fotbal
nevadí, důležitá je chuť se něčemu novému naučit a pravidelně chodit na tréninky. Kdo chodí na tréninky, jezdí na
zápasy.
ECH

Chcete se přidat k našemu fotbalovému týmu
minipřípravky (děti ročníků 2015 a 2016)?
U těch nejmenších není vše jen o fotbale,
ale i o kamarádství a radosti ze sportu.
Libišští trenéři se zaměřují převážně na
všeobecný sportovní rozvoj dětí. Naše
tréninky probíhají formou her, tak aby
děti chodily na tréninky s chutí a s úsměvem. Když je spokojené dítě, je spokojený i rodič. Společně se snažíme u dítěte
vytvářet určitý životní styl, kterým se
bude ubírat. Naším společným cílem je
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vychovat sebevědomého, samostatného,
zodpovědného a pozitivně smýšlejícího
člověka, který se neztratí v moderní společnosti. Během celého roku se děti s rodiči a trenéry pravidelně setkávají i mimo
fotbalové hřiště, pořádáme např. společné
výlety a sportovní akce (ﬂorbal, badminton, rybaření, bruslení, plavání atd. ), jejichž cílem je stmelení kolektivu
a vytváření tím jedné velké fotbalové ro-

diny v Libiši. Odpoutejte pozornost Vašich dětí od mobilů, tabletů a TV a dopřejte dětem pohyb na fotbalovém hřišti
v Libiši. Přijďte se kdykoliv podívat náš
trénink (rozpis tréninků najdete na www.
sokollibis. cz).
ECH
Fotbalový klub TJ Sokol Libiš
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Včelám ve Spolaně se daří.

Včelaři stočili více medu než loni

Na 60 kilogramů květového medu z Polabí stočili včelaři z úlů umístěných
v areálu chemické společnosti Spolana
v Neratovicích. Spolanský med plní
nejen všechny normy dle odborných testů
Výzkumného ústavu včelařského, ale
pravidelně získává zlatou medaili nejvyšší kvality v soutěži Český med. Současně je jeho kvalita spolehlivým
ukazatelem čistoty životního prostředí
v areálu a jeho okolí. Projekt chovu včel
medonosných funguje v tamním podniku
od roku 2018. Letos se medobraní zúčast-

nili žáci ZŠ Libiš, kteří
si prošli celý proces od
sběru až po ﬁnální stáčení produktu do sklenic.
Spolanské medobraní je
zlatým hřebem celého
ročního snažení zdejších včelařů; z úlů se
odebírají rámky se zásobou medu, následuje
samotné vytáčení v medometu a stáčení produktu do sklenic.
„Velmi nás těší, že květový med z Polabí
zdobí každoročně zlatá medaile ze soutěže Český med. Doufám, že letos tomu
nebude jinak, výsledky se dozvíme na
podzim. Do velkovýroby medu se ale
pouštět nehodláme. Význam včel totiž
nespočívá pouze v produkci medu a dalších látek. Včely zabezpečují opylení kulturních plodin i volně rostoucí vegetace
a kvalita medu vypovídá o kvalitě životního prostředí jak v areálu, tak i v nejbližším okolí, “ komentuje pozitivní

dopady chovu včel Miroslav Falta, jednatel společnosti Spolana, a dodává, že
sklenice s medem poslouží především
jako nevšední pozornost.
V okolí neratovické Spolany se díky toku
řeky Labe nachází rozmanitá fauna
a ﬂóra. Myšlenka chovu včel medonosných v místech původní výroby čokolády
a sacharinu se tak v roce 2018 rychle
uchytla. „Nyní se staráme o pět včelstev.
Letošní snůška byla oproti loňskému
roku lepší – vegetaci v okolí včelích úlů
svědčí slunečné počasí. Problémem nebyly ani dubnové deště, včely nedostatky
rychle dohnaly. Stočili jsme 60 kilogramů medu, tedy o 10 kilogramů více
než loni, “ pochvaluje si Lukáš Karlík,
vedoucí energetiky a vodního hospodářství ve Spolaně a nadšený včelař v jedné
osobě.
Tentokrát se medobraní zúčastnily i děti
z libišské základní školy, kterým se podnik snaží předat zájem o životní prostředí
formou nevšedního zážitku. Program si
pro ně připravili jak včelaři, tak i Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.
„Děti měly poznat různé druhy medonosných rostlin a určit rekordmany ze
zvířecí říše. Jedním z úkolů bylo popsat
a správně poskládat jednotlivé části včelího těla. Nechyběla ani výroba tzv. zápichů a svíček ze včelího vosku. Za
odměnu si děti odnesly pexesa, omalovánky, lízátka a bonbóny s tématikou či
příchutí medu, “ uzavírá vedoucí Ekologického centra Martina Černá.

Charita Neratovice slaví 30. narozeniny
V dnešních dnech slaví naše organizace
již třetí dekádu poskytování zdravotních
a sociálních služeb. V září, roku 1991, založil páter Alois V. Kubý Farní charitu
Neratovice a my si nyní s velkým respektem připomínáme jejich obrovské
úsilí, které všichni při založení prokázali.
Současná paní ředitelka, tehdejší vrchní
sestra, Miloslava Machovcová, byla
jedna z prvních čtyř sestřiček, které hned
od počátku poskytovaly zdravotní péči.
Sociální péči měla na starosti paní Antonie Kočvarová, která pak dlouhá léta působila jako vedoucí pečovatelské služby.
V neposlední řadě bylo nutné starat se

o Charitu i po ekonomické stránce. Tuto
pozici zastávala nejprve paní Marie Kneprová a po ní Ing. Hana Neumitková. Nezbývá, než složit velkou poklonu
a vyjádřit obdiv za nasazení, nejen prvních zaměstnanců, kteří s neutuchajícím
elánem tuto práci vykonávali nebo stále
vykonávají.
Od prvních dnů Charita pomáhala lidem,
kteří potřebují pomoc v oblasti zdravotní
či sociální péče. Našim klientům, kromě
nezbytných lékařských úkonů, zajišťujeme pomoc s drobným úklidem, hygienou, nákupem a kdykoliv jsme
připraveni vyhovět i dalším potřebným

úkonům. Samozřejmostí je pak registrace
obou služeb v rámci platné legislativy,
abychom vždy plnili odpovídající zákony
a vyhlášky. Terénní služba je pro naše sestřičky i pečovatelky příjemně rozmanitá,
ale vždy byla a bude také velmi náročná.
Za posledních třicet let jsme pomohli tisícům klientů, kteří pro nás vždy byli na
prvním místě. I ta nejmenší pomoc
a péče, ke které jsme přispěli, je pro nás
novou energií do další práce.
Tak jako všude, i v naší organizaci došlo
během let k několika změnám a neměli
jsme vždy na růžích ustláno. Nakonec
jsme ale všechny překážky překonali a do
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zájmové spolky

dnešního dne můžeme s klidem říci, že
Charita stále prosperuje. S naším zřizovatelem, Arcibiskupstvím pražským,

jsme se v roce 2019 dohodli, že budeme
používat pouze název Charita Neratovice.
Vždy u nás platilo, že v naší organizaci

pracují a pracovali lidé, pro které je jejich
práce spíše posláním. Obdivujeme jejich
nasazení, lásku, obětavost i trpělivost
s jakou přinášejí pomoc potřebným.
Slova díků asi nikdy nebudou dostatečná,
protože jejich ochotu velmi často nelze
nijak vyvážit.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem
přátelům, sponzorům, obcím, kraji i magistrátu, bez kterých by naše práce nebyla
možná. I sebemenší podpora je pro nás
velmi důležitá a každý úsměv našich klientů patří také trochu jim. Moc rádi bychom Charitě do dalších let popřáli
neutuchající chuť pomáhat, postavit se
vždy všem nástrahám a mít klienty na
prvním místě. Až příště uvidíte naše terénní pracovníky nebo třeba jen typické
auto, vzpomeňte si, kolika lidem tito “andělé” pomáhají.
Irena Růžičková, Charita Neratovice

OSMISMĚRKA

(Hrajeme o červený hrníček se znakem naší obce. Vyluštěné znění osmisměrky napište na lístek, připište své telefonní
číslo a lístek vhoďte do poštovní schránky u dveří obecního úřadu. Výherce hrníčku vylosujeme 10. 9. 2021 a budeme ho
kontaktovat na přiložené telefonní číslo.)
Důležité
místo
v dějinách obce
má i historický přívoz přes řeku
Labe zvaný Štěpánův, který se připomíná již v 15.
století. Vznikl na
Labi poblíž brodu
a nedaleko rovněž stávala tvrz, na níž sídlili majitelé
Libiše, kteří zde ...tajenka ..... Pověst říká, že zde sedlák jménem Štěpán převážel na pramici pocestné na
jejich cestě do Mělníka. ...(tajenka)
tajenka

Výhercem naší minulé osmisměrky je Ing. Dobroslav Ležal.
K výhře mu moc gratulujeme.
Osmisměrka byla vytvořena na stránkách http://osmismerky.relaxweb.cz/

ACYLPYRIN ANGREŠT BAKULE BANALITA BIKINY BUTIK CIBULKA ČESNEK ČINČILA ČINŽÁK DIKTÁT DOPING EKONOMIE EMENTÁL
ETAPA FEJETON FEŠANDA FORMIČKA FOTKA GLYCERIN HLAVA HODNOTA HYDRANT CHAOS CHRÁM CHYBA INFARKT INFEKCE
JAVOR JEŽIBABA KAMERAMANKA KARTOTÉKA KAUZA KLADINA KOKTEJL KOŇAK KOSTÝM KOTVA LETÁK MASÁŽ MLÉKÁRNA
MRTVOLA NÁPOVĚDA NÁSYP OBÝVÁK ORNAMENT OSOBA OŠTĚPÁŘKA OTAVA PANORÁMA PANOVNICE PILKA PLÍCE POPLACH
PŘÍVĚS REZERVA RODINKA RUKÁV SALÁM SEKERA SCHŮZKA SILONKA SLALOM ŠATNÍK ŠIRÁK ŠIŠKA ŠKOLKA ŠPIČKA ŠUNKA
TABLETKA TELEGRAF TROJÚHELNÍK ÚKRYT ÚSMĚV ŽIDLE
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