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Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,
Nekončící fronta u voleb do poslanecké
sněmovny, napěchovaná urna k prasknutí
Vašimi hlasy, hlasy plné naděje pro lepší
budoucnost našeho státu. Je dobře, že
Vaše účast byla enormní. Udělali jsme to
nejlepší, co jsme mohli. Vždycky se o to
snažíme, i tady u nás v naší obci. Je
úžasné, když jsme se zastupiteli ve shodě,
protože se víc věcí podaří. A hlavně se
jedná o naše místo v životě. Každého zajímá jeho rodina, děti a přátelé, jeho dům,
byt, ulice, a vše, co potřebuje ke svému
pohodlí, na které je zvyklý. V některých
případech nemůžeme hovořit o pohodlí,
protože např. projet se některými ulicemi
nelze víc jak 10km rychlostí a stejně vás
to natřese jak na tankodromu a zaprášíte
všechna okna. Víme o tom, co vás trápí
nebo co vám vadí. Všechno monitorujeme a snažíme se vylepšit nebo vyřešit,

pokud to lze. Máme před sebou poslední
rok volebního období, ve kterém se podaří zase posunout dál, některé projekty
přejdou do dalšího zastupitelstva. Nikdy
nekončící pestrá práce a tvorba s pilnými
lidmi pro Vás, pro lidi.
Ráda věci dotahuji a teď už je na řadě náš
starý web. Ten nový měl smůlu, že ho
vždycky někdo při jeho zrodu zazdil. Ale
teď už se z miminka klube puberťák, kterého co nevidět pustíme do světa. A samozřejmě
ho
budeme
neustále
vylepšovat, i s Vámi, na základě Vašich
názorů prostřednictvím anket. Až budou
všichni rychle a dobře informováni, bude
z něj fakt pěkná stránka.
Kyberprostor je nebezpečné prostředí,
kde se mohou potulovat různé osoby
i s nepěknými úmysly Vás poškodit. Musíte si dá pozor na hoaxy, tedy poplašné
zprávy, cílem útočníků je vyluxovat účet

nebo třeba napadnout počítač. Na sociálních sítích se přátelé pomalu ani v běžném životě nepozdraví. Některé
příspěvky postrádají kapku etiky, slušnosti a morálky. Na příspěvek o výkalech
se nabalí tolik komentářů. Do příspěvků,
které jsou za hranou vkusu a slušnosti, se
tedy nemusíte pouštět. Jen se pozastavuji
nad tím, jak někdo tento kyberprostor zatíží zbytečnostmi a urážkami. Není snad
jednodušší namést hovínko třeba i se
špatně venčícím sousedem (s nadsázkou)
nebo za ním osobně dojít a říct si věci do
očí.
Tak ať nemáme k sobě daleko a máme na
sebe víc času, nezatěžujme se zbytečnostmi a užijte si barvami prozářený podzim
Vaše starostka
Pavlína Komeštíková

Potěšující úspěch naší obecní knihovny

Moje oblíbená učitelka paní Stanislava
Neumannová mi napsala do památníku
větu „Kniha je největší přítel člověka“.
Velice ráda čtu knihy, když mám zrovna
volnou chvilku. Naše obecní knihovna je
pěkným místem pro zapůjčování knih
s širokým knižním fondem a i její vybavení stojí za zmínku. Knihovna byla

v roce 2020 digitalizována do systému
KOHA. Patronát a metodické vedení nad
naší knihovnou má Městská knihovna
v Mladé Boleslavi. Každý půlrok od nich
získáváme za symbolickou cenu knižní
novinky, tak je knižní fond neustále obnovován.
Městská knihovna v Mladé Boleslavi na-

vrhuje také neprofesionální knihovníky
na ceny Středočeský Kramerius. A právě
zde se vrátím trochu do minulosti.
Před 18 lety oslovila starostka obce paní
Jindra Hudcová paní Jaroslavu Vetešníkovou, která právě odcházela ve středním
věku do penze, zda by nechtěla dělat
v naší obci knihovnici. Nabídka byla přijata a paní Vetešníková po celé své působení v knihovně vykonávala svou práci
svědomitě a s nadšením po celých dlouhých 18 let. Městská knihovna v Mladé
Boleslavi její práci zhodnotila a nominovala ji jako neprofesionálního knihovníka
na cenu Středočeský Kramerius. A tak se
stalo, že dne 6. října převzala paní Vetešníková za svou dlouholetou práci
v Obecní knihovně Libiš cenu Středočeský Kramerius 2020. Ocenění jí předal
pan Mgr. Václav Švenda, radní pro kulturu. Moc gratulujeme a děkujeme. Ceníme si, že naše knihovna dosáhla
takového úspěchu ve Středočeském kraji.
Pavlína Komeštíková
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Půdní vestavba ZŠ Libiš
přehled a prolínání fází ve zkratce
n r. 2017 - Ministerstvo pro místní rozvoj - program IROP - podání žádosti
o dotaci na zkvalitnění výuky a bezbariérovost – odborné učebny pro informatiku, cizí jazyky a zájmová činnost
(k dispozici pro okolní školy), zřízení výtahu
n r. 2018 - dotace nebyla přiznána, proto
byla provizorně vytvořena učebna informatiky z poloviny stávající učebny ZŠ
n červenec - srpen 2019 - úprava v přízemí - 2 učebny školní družiny zrekonstruovány na 1 učebnu ZŠ, školní družina
využívá v odpoledních hodinách učebny
ZŠ
n září 2019 - nabídka z programu IROP
na 100 % dotaci - zastupitelé se rozhodli
dotaci přijmout
n podzim 2019 – jaro 2021 - aktualizace
projektové dokumentace s novým řešením, účastníci řízení předkládají své připomínky, které se musí zohlednit
v projektové dokumentaci; omezení
n srpen 2021 - nabytí právní moci nové
projektové dokumentace
n březen - srpen 2021 - výběrové řízení
na dodavatele, první vybraná stavební
společnost odstoupila z důvodu COVID

19, zastupitelstvo obce schvaluje nové
kolo výběrového řízení s druhou vítěznou
ﬁrmou – požadavek na doplnění potřebných údajů - pozdrželo uzavření smlouvy
n leden 2021 - zajištění náhradních prostor pro výuku - informace o volném objektu budovy školy v Lobkovicích,
vyhlášená covidová opatření dovolila
zhlédnutí prostor až koncem března 2021
n duben 2021 - povolení Krajské hygienické stanice Stř. kraje - prostory školy
v Neratovicích - Lobkovicích jsou vyhovující
n duben - červen 2021 - podání žádosti
Městu Neratovice o pronájem školy Neratovice- Lobkovice, Zastupitelstvo obce
Libiš variantu pronájmu schválilo
n červenec 2021 - schválení žádosti
o pronájem školy v Neratovicích - Lobkovicích bylo Městem Neratovice na jednání rady města odročeno, ke schválení
došlo až dne 25. 8. 2021
Všechny nezbytné závěrečné dokumenty
týkající se změn v provozování ZŠ,
školní družiny a jídelny se musely vydat
v posledních čtyřech pracovních dnech
měsíce srpna, aby dne 1.9.2021 mohla
být provedena změna v rejstříku škol.

Dne 1. 9.2021 muselo být vše přestěhováno a připraveno pro zahájení školní docházky. Provozovna déle nepoužívané
jídelny na faře a školy zanesené 30-ti
letým nánosem, vybavení střední školy se
během 10 dnů včetně víkendů změnila na
vyhovující za pomoci pracovitého týmu.
Pracovali zedníci, instalatéři, malíři,
umývači oken, elektrikáři, hasiči a další
živnostníci, kteří pomáhali kolektivu pedagogů a kuchařek otevřít školu v Neratovicích - Lobkovicích.
V této době nebyl čas na vysvětlování podrobností. Nyní můžeme říci, že nás potkalo velké štěstí v tom, že se uvolnily
prostory lobkovické školy a nyní nás již
nic netlačí k uvolnění školy libišské. Musíme konstatovat, že skluz v harmonogramu stavebních prací vybrané stavební
společnosti je velký, zejména v dodání
ocelových výztuží více než o měsíc,
proto přejme rekonstrukci hladký průběh
a její dokončení v daném termínu.
Současně přejeme všem zaměstnancům
naší školy, zejména kuchařkám a vedoucí
jídelny v čele s paní ředitelkou, pevné
nervy ve ztížených podmínkách.
PK

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY: Kraj: Středočeský kraj - Okres: Mělník - Obec: Libiš
Voliči v seznamu
1 763

Vydané obálky
1 226

Volební účast v %
69,54

Odevzdané obálky
1 226

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Libiš – část 1
Číslo Strana
název
1
Strana zelených
2
Švýcarská demokracie
3
VOLNÝ blok
4
Svoboda a př. demokracie (SPD)
5
Česká str.sociálně demokrat.
7
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
8
Trikolora Svobodní Soukromníci
9
Aliance pro budoucnost
10 Hnutí Prameny

Hlasy
Předn.
celkem v % hlasy
9
0,73
X
6
0,49
X
14
1,14
X
123 10,05
X
31
2,53
X
1
0,08
X
31
2,53
X
0
0,00
0
0,00
-

Platné hlasy
1 223

% platných hlasů
99,76

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Libiš – část 2
Číslo Strana
název
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
14 SENIOŘI 21
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
16 Koruna Česká (monarch.strana)
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ
18 Komunistická str.Čech a Moravy
20 ANO 2011
21 Otevřeme ČR normálnímu životu

Hlasy
Předn.
celkem v % hlasy
74
6,05
X
346 28,29
X
2
0,16
X
0
0,00
2
0,16
X
188 15,37
X
33
2,69
X
356 29,10
X
7
0,57
X

© Český statistický úřad, 2021
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Setkání zastupitelů města Neratovice
a obce Libiš s vedením Spolany
Setkání zastupitelů města Neratovice
a obce Libiš se konalo v pondělí 11. října
v malém sále Společenského domu v Neratovicích. Zástupci vedení Spolany
v čele s Piotrem Kearneym a Miroslavem
Faltou představili společnost Spolana,
která je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, která patří do kapitálové skupiny
ORLEN. Ze zastupitelů města Neratovice
se setkání zúčastnil starosta města Neratovice pan Roman Kroužecký, místostarosta pan Marek Lenc a místostarostka
paní Lenka Mrzílková. Ze zastupitelů
obce Libiš pak paní starostka Pavlína Komeštíková a místostarosta obce pan Marcel Eder. Setkání se zúčastnilo přibližně

dvacet zastupitelů Neratovic a Libiše.
Byla představena Spolana, její zaměření,
jednotlivé provozy, výrobky, ale také cíle
Spolany. Hlavními cíli podniku je společnost s moderními technologiemi šetrnými k životnímu prostředí (investice
do snižování emisí a cílem uhlíkové neutrality). Spolehlivý a dlouhodobý partner
pro okolní města a obce a také stabilní zaměstnavatel s vysokým standardem procesní bezpečnosti a péčí o zaměstnance.
Na závěr prezentace Spolany byl také
prostor pro dotazy zastupitelů, na které
odpovídali jednotliví členové vedení Spolany s ohledem na svou působnost.

Termíny přistavení velkokapacitních
kontejnerů v Libiši
Nová Libiš - 05. 11. 2021 (pátek), odvoz 08.1 1. 2021 (pondělí)
stanoviště: ul. Pod Silnicí, ul. Za Kralupkou, ul. Průběžná
Stará Libiš - 12. 11. 2021 (pátek}, odvoz 15. 11. 2021 (pondělí)
stanoviště: ul. Libušino náměstí, ul. Za Váhou, ul. Budovatelů - (sídliště),
ul. Školní (u Základní školy)
Kontejnery jsou určeny pro směsný odpad, není určen pro nebezpečný odpad
plechovky od barev, pneumatiky)

Blahopřejeme
spoluobčanům, kteří
oslavili významná jubilea
Září 2021
Kobosová Vlasta, Kohout Miloslav
Málková Jaroslava, Řimsa Vladimír
Čvančara Antonín, Kuncl Jiří
Tomeš Václav, Rychnovský Václav
Simkovič Ivan
Srpen 2021
Dědek Karel, Weichert Jan
Kostka Miroslav, Veselý Petr
Mášová Ludmila, Kroupa František

Vítáme nové občánky
Novými občánky naší obce jsou:
* Flasková Anna
* Jodasová Adéla
* Nykodýmová Monika
* Veronika Benešová
* Tereza Novotná
Vítáme je s přáním, aby se jim na světě mezi
námi v Libiši líbilo a ve zdraví dobře žilo.

Jednání zastupitelstva Obce Libiš
se koná dne 1.11.2021 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Doplnění údajů v obecní databázi psů
Z důvodu aktualizace obecní databáze žádáme majitele psů o nahlášení čísla čipu
psa vč. kontaktu na svou osobu. V případě odchycení volně pobíhajícího psa se
tak zjednoduší postup pro vrácení pejska
domů a mohou se tak ušetřit vaše náklady
spojené s umístěním psa v útulku. Celé

číslo čipu a kontaktní údaje na majitele
(adresa, telefon, e-mail) zašlete obecnímu
úřadu na e-mail: info@libis.cz nebo
vhoďte v listinné podobě do schránky
obecního úřadu případně volejte na tel.:
315 682 748. Uvedené údaje budou sloužit výhradně k těmto zmíněným účelům.

Výstava fotograﬁí

„Krásy nebe“

Přijďte se podívat na výstavu fotograﬁí paní Radky Novákové, pracovnice našeho obecního úřadu. Fotograﬁe „Krásy nebe“ budou
vystaveny od poloviny listopadu do konce prosince v prostorách Čajovničky na adrese Zelená 471, Neratovice. Fotograﬁe je
možné zhlédnout od pondělí do pátku od 14:00 do 22:00 hod. Všechny Vás srdečně zve autorka fotograﬁí.
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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.
Ohlédnutí za začátkem
školního roku
Tento školní rok začal pro nás, učitele, velice nestandardně a netradičně. Také pro
naše žáky a jejich rodiče byl jiný než
v předchozích letech. Je to proto, že jsme
nezačali v naší krásné škole v Libiši, ale
v náhradních prostorách v budově bývalé
Obchodní akademie SOVA v Neratovicích
– Lobkovicích. Zde strávíme období rekonstrukce půdních prostor v libišské
škole.
Všichni, kteří se přesunu z Libiše do školy
v Lobkovicích účastnili, udělali maximum
pro to, aby mohla být výuka 1. září
v těchto náhradních prostorách zahájena.
Školu a výdejnu obědů v Lobkovicích
jsme převzali 20. srpna ve velmi zanedbaném stavu. Prostory ještě nebyly zcela vystěhované a v mnoha učebnách i v jídelně
opadávala omítka a zatékalo. Od tohoto
dne začala akce „Kulový blesk“ - obec
Libiš zajistila opravy zdí, nejnutnější výmalbu, zprovoznění toalet, bojlerů, topení,
odklízení nepotřebných věcí a nábytku.
A následovalo stěhování z naší libišké
školy - lavice, židle, učebnice a nezbytné
pomůcky pro vyučování a pro výdej
obědů. A to vše 10 (slovy deset!!!) dnů
před zahájením školního roku (že v těch
deseti dnech jsou ještě „schovány“ 4 víkendové dny si snadno spočítáte sami).
V budově školy i v jídelně od rána do večera pracovala parta uklízečů – byli to pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci
školy. Do důkladného úklidu byli tak zabráni, že když si člen zastupitelstva byl
školu prohlédnout, myslel si, že učitelky
mají ještě dovolenou, neboť v celé budově
potkával jen uklízečky v teplákách. Bohužel, v kostýmku se uklízet nedá, tak jsme
na sobě měli tepláky.
I přes naše velké úsilí dát školu do zahájení školního roku do pořádku, byly na sociálních sítích vyhlašovány různé ankety,
zda jsou rodiče spokojeni s komunikací
a informovaností ze strany školy a zřizovatele. Byli jsme osočováni, že jsme již na
začátku srpna neinformovali o zahájení
školního roku v náhradních prostorách.
Nebylo o čem informovat! Žádné informace jsme k dispozici neměli. O pro-

nájmu náhradních prostor ve škole v Lob- a další zajímavá místa. Udělejme z nouze
kovicích Rada města Neratovice, jako ma- ctnost a snažme se celé situace využít ku
jitel budovy, rozhodovala až 25.8., prospěchu všech.
a zastupitelstvo obce Libiš schválilo pře- Na závěr bych chtěla poděkovat. Děkuji
sun 26.8. I když jsme již od 20. srpna všem kolegyním a kolegům! Všichni vev Lobkovicích pracovali, nevěděli jsme, lice obětavě pracovali, abychom vše stihli
zda skutečně město Neratovice smlouvu včas, a aby se první zářijový den vydařil.
Velký dík patří libišským hasičům, kteří
o pronájmu podepíše.
Zmatky panovaly i ve výběru dopravy pro ve svém volnu pomáhali stěhovat lavice,
děti. Na poslední chvíli se nám podařilo pomůcky a stoly do jídelny. Mockrát dězajistit dopravce, který vozí děti od školy kujeme, hasiči! Také děkuji paní starostce
a panu místostarostovi. Bez jejich podv Libiši do Lobkovic a zpět.
Mrzí mě, jako ředitelku školy, ale i ostatní pory bychom náročný přesun nezvládli.
pedagogy, že se najdou rodiče, kteří nám A také děkuji všem trpělivým rodičům,
tak málo důvěřují a nechají se tak lehce kterých byla většina, a kteří, stejně jako
zmanipulovat. Pokud se zajímáte o dění my, čekali na konečné informace.
v obci, jistě víte, jaké zmatky panovaly Všichni společně jsme udělali možné i nekolem výběru zhotovitele stavby. Infor- možné pro to, aby se v náhradních prostomace se často měnily a nebylo vůbec rách líbilo hlavně dětem. A myslím, že se
nutné vyvolávat paniku. A proto do bu- nám to i podařilo!
Martina Černá, ředitelka školy
doucna nabádám rodiče, přemýšlejte
o tom, kdo chce vyvolávat nejistotu,
komu
prospěje,
3ĜLSRMHQ s.r.o.
tel: 604 130 991
když se budeme
6USQRYi 672, 27711 Libiš
mezi sebou hádat.
Nemělo by spíš být
cílem vzájemně si
víc věřit? Vždyť ve
výsledku by nám
všem mělo jít o to,
aby byly děti v pohodě. A pohodu nevytvoří nakvašení
rodiče a neprávem
osočovaní učitelé.
A navíc, jakým prá%H]GUiWRYpSĜLSRMHQt
vem si dovoluje manipulovat s vašimi
.YDOLWQtSĜLSRMHQtN,QWHUQHWXSRPRFtEH]GUiWRYêFKSRMtWHNSURYR]RYDQêFKYOLFHQþQtFKD
názory někdo, kdo
EH]OLFHQþQtFKSiVPHFK5\FKOiPRåQRVWSĜLSRMHQtN,QWHUQHWX s vysokou spolehlivosWtU\FKORVWtDEH]SHþQRVWtMHMtåSURVWĜHGQLFWYtPMVRXGRVWXSQpYHãNHUpPRåQp
nemá (a nikdy
VOXåE\MDNRSĜtVWXSNLQWHUQHWXWHOHIRQRYiQtDSĜtMHPGLJLWiOQt,379WHOHYL]H
neměl) s naší školou
,QWHUQHWSURNDåGpKR]YiV
nic společného?
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ze školy a školky

Hurá do školy

Nový školní rok byl zahájen 1. září 2021
v náhradních prostorách v Lobkovicích.
Prostory této školy jsou velice podobné
prostorám v ZŠ v Libiši, tudíž adaptace
žáků i učitelů proběhla bez problémů.
V letošním roce jsme přivítali 111 žáků,
z toho 19 prvňáčků. Držíme pěsti všem
našim žákům, aby jejich nadšení, které je
provázelo v měsíci září, vydrželo po celý
školní rok.
Epidemiologická opatření nám umožnila
připravit různé programy pro naše žáky.
9. září k nám přijel „Tonda Obal na cestách“, který dětem poutavou formou vyprávěl o tom, jak je důležité se starat
o naše životní prostředí, a že bez třídění
odpadu to už nepůjde. 15. září se druháci
a třeťáci vydali k Labi, kde se pod záštitou Spolany Neratovice zúčastnili vypouštění ryb do Labe, kde si také
zasoutěžili a na závěr si opékali buřty. 23.
září přijal naše pozvání muzikant pan Lorenc, který svým dech beroucím hudeb-

ním vystoupením a vyprávěním děti vtáhl
do krajiny hudby. Na své si přišly i děti,
které mají rády sport. Dne 24. září jsme
pro ně připravili sportovní den. Děti soutěžily ve víceboji v různých věkových kategoriích a těm nejúspěšnějším byly
předány medaile. A trocha historie na děti
čekala dne 30. září v podobě šermířského
vystoupení a ukázky dobových oděvů.
Na zahradě si děti vyzkoušely, jak se žilo
a bojovalo ve středověku.
Pro žáky jsme připravili pestrou nabídku
kroužků, které začaly v říjnu. Každý si
zde přijde na své. Kdo si chce procvičit
probírané učivo, chodí do kroužku Veselá
Sova. Logické hry jsou připraveny pro
malé přemýšlivce a milovníky deskových
her. Zapálení programátoři navštěvují
kroužek ICT. How do you do? O tom si
mohou děti popovídat na kroužku angličtiny. Pro nadšené čtenáře a milovníky
knih je otevřen kroužek čtenářský a kdo
si chce vyzkoušet abrakadabra, ten se při-

hlásil na kroužek Badatel.
Všichni s nadšením využíváme velké
prostory v okolí školy. Zahrada nám
slouží nejen k tělesné výchově, ale také
k různým akcím. Procházky po okolí si
vychutnáváme plnými doušky, je toho
tolik k poznávání. Žáci během vycházek
již navštívili hrobku Františka Palackého,
prošli se podél Labe a vždy těší se na
další poznávání okolí.
Věříme, že situace bude i nadále příznivá
a dovolí nám jet i nadále v příjemně rozjetém vlaku. Tak si držme pěsti, ať ta naše
cesta tímto školním rokem není výrazně
omezena a děti si ji můžou užívat společně se svými spolužáky, kamarády
a celým pedagogickým sborem zde ve
škole. Šťastnou cestu!
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš
Mgr. Monika Bíbová
a Mgr. Karla Baťhová

Podzim v naší mateřské škole
Podzim v novém školním roce začal vesele. Děti se těšily na kamarády, na společné hry, činnosti a zážitky, o které tu
není nouze. V polovině září k nám přijel
pán s dravci a papoušky, který dětem udělal zajímavou a naučnou přednášku o životě těchto ptáků. Děti ptáky nejen
viděly, ale mohly je nakrmit, pohladit
a vyfotit se s nimi. Obzvlášť s papoušky
byla veliká legrace. Sundavali dětem čepice, chytali je za vlasy, za sponky ve vlasech a tak se naší zahradou rozléhala
radost a plno dětského smíchu.
Koncem měsíce jsme oslavili Mezinárodní den seniorů. Na dědečky a babičky
z domu s pečovatelskou službou Sv. Ja-

kuba myslíme celý rok a snažíme se jim
dělat radost drobnými dárky a výrobky,
a tak jsme nemohli vynechat ani tento jejich svátek. Tentokrát jsme s dětmi ručně
vyráběli voňavá přírodní mýdla, do kterých se přidávali přírodniny, které děti
předem nasbíraly. Mýdla tak zdobily barevné lístečky, květiny, šípky a další
plody, které se dětem líbily. K voňavému
dárku děti ještě vyrobily přání se srdíčky
a pěknou básničkou. Jsme rádi, že můžeme dělat seniorům pravidelně alespoň
malé radosti, když už je nemůžeme navštěvovat tak jako dříve.
Milé překvapení nás čekalo od společnosti ZAPA beton a.s., která nám věno-
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zájmové spolky

vala 50ks dětských reﬂexních vest. Využíváme je při procházkách především po
naší obci, ale své využití mají i pokud
jdeme do lesa, na louky a pole, protože
jsou v nich všechny velmi dobře vidět.
Děti vesty rády nosí, líbí se jim jakou
mají svítivou barvu a moc dobře vědí,
proč je důležité tyto vesty nosit. Podzim

zbarvil nejen listí na stromech, ale do reﬂexní žluté i naše děti. Přejeme všem, ať
prožíváté v tomto nejbarevnějším ročním
období, stejně krásné dny jako je máme
my.
Adéla Švecová,
učitelka ze třídy Motýlci

HUDEBNÍ
SETKÁNÍ
Podzimní hudební setkání bylo opravdu pohlazením na duši. Na začátku vystoupení

OBEC LIBIŠ VÁS ZVE

NA HUDEBNÍ SETKÁNÍ

se k nám po několika letech vrátil pan Stanislav Tatar, kterému patřila první třetina našeho hudebního odpoledne. Když se poté sokolovnou rozezněl úžasný hlas pana Josefa Oplta, který nám připomněl řadu nádherných písniček, bylo znát, že jsme
posluchačům tímto setkáním opravdu udělali radost. V poslední části zvedly písničky
v podání skupiny BONUS nejednoho návštěvníka ze židle a přinutily ho k tanci. Děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli pobavit a přitom jste trpělivě dodržovali nutná
opatření. Děkujeme TJ Sokolu Libiš za poskytnutí prostor a děkujeme ženám, které
nám pomáhají a věnují svůj volný čas k tomu, aby upekly něco dobrého a pak se vám
věnovaly. I díky nim jsou naše setkání opravdu hezká.
Jaroslava Holinová

Krásné písničky k poslechu i k tanci
v podání skupiny

Tvoření
–
Macrame
Letošní seznámení s macrame snad udělalo mnohým z Vás radost. Naučili jsme se

Ve úterý 9.11. 2021
v 17,00 v sokolovně v Libiši

společně něco nového a na chvíli ozdobili své domovy vlastnoručně vytvořenou dekorací. Po krásných lucernách nás čeká v úterý 26.10.2021 od 17.00 hodin ještě odpoledne plné Andělů a Andělek. Na setkání s Vámi se těší Jaroslava Holinová
a Drahomíra Zizlerová
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BONUS
PAVLA PILAŘE
s hostem
Jiřím Škvárou
(Během akce budou dodržena platná hygienická opatření, návštěvníci budou testováni a prokáží se očkováním).
Vstupné dobrovolné.

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.

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.

Účast na utkání
AC Sparta Praha
– FC Rangers
29.9. 2021 jsme se zúčastnili utkání
Sparty proti Rangers FC v počtu 31 dětí
a tří trenérů. Neuvěřitelnou atmosféru
podtrhlo vítězství Sparty. Děti fandily nepřetržitě a některé ani nevěděly, že fandí
soupeři. Za trenéry mohu říct, že to byl
pro všechny úžasný zážitek. Některé naše
děti dávaly rozhovor pro Radiožurnál.
Tímto bych rád poděkoval Spartě, že nám
umožnila se zúčastnit zdarma tohoto zápasu. Rád bych poděkoval všem trenérům za jejich práci a rodičům za jejich
čas a pomoc při našich akcích.
SJ

Dorost
Starší dorost po úvodních čtyřech výhrách narazil na kvalitnější soupeře, kterým v jednotlivých zápasech nestačil. Po nádherném a pro mnohé překvapivém úvodu soutěže,
bohužel přišli horší časy. Tři porážky za sebou nás posouvají tabulkou o pár pater níž.
Pevně věříme, že kluci v posledních kolech pár bodů zase získají a po podzimní části
zůstanou v Krajském přeboru v horní polovině tabulky. Mladší dorost dle očekávání
získává především cenné zkušenosti. Výsledkově se nedaří, ale některé zápasy ukázali,
že kluci jdou postupně herně nahoru. Důležité pro nás je, že stále mají chuť na sobě
pracovat a ani někdy bolestivé porážky je neodradí od další práce. Soutěž mladšího dorostu hrajeme s o rokem mladšími kluky, což je zkrátka znát.

Mladší žáci
Na začátku sezóny jsme u tohoto týmu měli obavy ohledně počtu dětí, které nám chodili o prázdninách trénovat. Tyto obavy se rozplynuli ihned při prvním mistrovském
zápase, kdy na toto utkání přišlo 14 dětí. Trenéři tak nyní řeší opačný problém a na svá
utkání dochází k nominacím, dle snahy dětí trénovat. V soutěži jsme nyní dokonce na
prvním místě se čtyřmi výhrami a jednou porážkou.

Starší přípravka
Starší přípravka vstoupila do své soutěže skvěle. Do dnešního dne neokusila hořkost
porážky a své skvělé výkony pod vedením trenéra Michala Krejčího potvrzuje v každém zápase. Tento tým má mnoho dětí, a tak do jarní části soutěže dojde k pravděpodobně k vybudování rezervního týmu u starší přípravky. Naší snahou je, aby hráli
všechny děti, které fotbal u nás baví. Všechny děti, které chodí poctivě na tréninky by
měli mít možnost zahrát si i své zápasy.
FM
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Mladší přípravka a minipříravka

Na začátku srpna jsme opět začali trénovat. Sice některé děti byly ještě na prázdninách, ale na soustředění, které proběhlo

v termínu 24.8. – 28.8., jsme odjížděli
v kompletní sestavě. S dětmi jsme jeli
vlakem do hotelu Ort. Od vlakového nádraží jsme cca 1,5km běželi do hotelu. To
děti ani trenéři asi nevěděli, co je tam
čeká…. Tréninkový plán byl ale jasný :
Nekecat a makat.
Každodenní ranní běh byl ještě před snídaní cca 2 - 4,5 km. Denně jsme měli tři
tréninkové jednotky. Po každém tréninku
byl odpočinek a svačina. Přes tyto svačiny jsme denně dokupovali cca 80kusů
pečiva, 3 kg ovoce a 40 sušenek. Po ve-

čeři probíhaly kontroly pokojů. Musíme
děti pochválit, protože se všichni v úklidu
zlepšovaly. Dokonce někteří měly uklizené pokoje skoro jako trenéři. Došlo i ke
stmelení kolektivu, z čehož máme velkou
radost. Od září Minipřípravka a Mladší
přípravka začali trénovat samostatně.
Každá pod vedení tří trenérů. Minipřípravka se připravovala na turnaje OFS
Mělník a Ministar. Mladší přípravka začala hrát Okresní přebor, kde doposud neprohrála.

Náborové dny

Dívky
Každé pondělí od 16:00 hodin trénují i libišská děvčata. S tréninky jsme začali v září
a jsme velice rádi, že počty dívek v našem klubu se stále navyšují. Dokonce máme za
sebou již jeden úžasný turnaj, kdy jsme se domluvili s kolegy z Tišic a Všestud. Celé
dopoledne nás provázela skvělá atmosféra ryze dívčího přípravkového fotbalu. Ihned
po skončení turnaje se nám ozvali další týmy, které by se rádi do tohoto turnajového
modelu zapojili, a tak pevně věříme, že na našem okrese postupně bude dívek ve fotbale přibývat.
FM

Měsíc září se u nás nesl v duchu náborů
nových fotbalistů a fotbalistek. První náborový den k nám zavítal bývalí sparťanský matador Jirka Novotný. Druhý
náborový den pak přijel druhý sparťanský
hráč Martin Frýdek. Oba našim dětem
ukázal pár fotbalových cviků, které je
mohou ve fotbalové kariéře zase posunout o kousek dál. Tréninky byli vedeny
našimi trenéry, kterým patří za jejich
práci velké poděkování. Budete-li mít
zájem přivést své dítě mezi nás, kontaktujte naše trenéry.
FM

Libišský tenis v roce 2021
Letošní tenisová sezóna byla opět poznamenaná nemoci COVID. Zimní halová
sezóna byla prakticky zrušena a na kurty
jsme se vrátili až s příchodem jara. Do
dlouhodobých soutěží Středočeského tenisového svazu jsme přihlásili ml.žáky,
st.žáky, dorost a dvě družstva dospělých.
Protože zimní příprava v hale odpadla,
byli jsme nuceni družstva žáků ze soutěží
odhlásit. Družstvo dorostu startovalo ve
III. třídě kraje a po dobrých výkonech obsadilo čtvrté místo ve své skupině. Prakticky stejná sestava dorostenců hrála ve
IV. třídě dospělých,její účinkování jsme
považovali za dobrou přípravu na další
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léta.
„A“ družstvo dospělých
Sokola Libiš, po loňském
postupu, bojovalo ve II.
třídě kraje. Vedlo si velmi
dobře, ve své skupině obsadilo 2. místo a od historického postupu do I. třídy
jej dělilo velmi málo.
Dosáhli nejlepšího umístění v téměř padesátileté
historii libišského tenisu. O prázdninách
byly uspořádány dva týdenní kempy pro
naše nejmladší tenisty. Celkem se zúčastnilo 40 žáků.

Výbor tenisového oddílu děkuje všem
hráčům za dobrou reprezentaci a věří, že
sezóna 2022 bude ještě úspěšnější.
Výbor tenisového oddílu

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
Zdravím všechny hasiče a příznivce našeho sboru, je mou milou povinnosti
oznámit, že se opět vše rozjelo na plné
obrátky. Konečně se uskutečnilo pár povedených akcí pro mládež, dospělé i jednotku, ale nebudu předbíhat, o všem se
dočtete níže. Těší mě, že naše děti trénují
a nezapomněly, co je vedoucí naučili
a hlavně že se mládežnické řady rozrůstají. Kvalitní práce vedoucích se odráží
v úspěších naší mládeže na soutěžích,
kde se jim daří. Velmi kvituji také práci
našich dospělých členů, kteří pracují na
přípravách akcí pro hasiče a obec. Ty se
zatím vždy vydařily a budují tak tradici
v naší obci. Do dalších měsíců připravujeme velké množství akcí, na které jste
samozřejmě srdečně zvaní. Myslím, že se
máme všichni na co těšit. Taktéž se za-

číná trénovat, pilovat technika a um v dospělých řadách. Konečně uvidí naše mládež v akci i své vedoucí a členy sboru, což
je velmi důležité pro udržení a rozšíření
sboru do budoucnosti. Kdo ví, třeba se
mezi nimi schovávají budoucí reprezentanti v požárním sportu či členové výjezdové jednotky obce Libiš. Již teď je mezi
námi vicemistryně středočeského kraje
v požárním sportu Natálka Ryšlavá, na
kterou jsem já i náš sbor hrdý a věřím, že
brzy takových jako je ona bude v našem
sboru více.
Také výjezdová jednotka obce není pozadu, ta taktéž zaslouží pochvalu za svou
práci při dni bezpečí pro děti z Libišské
školy, za technické zásahy v obci a za
práci na technice, která má novou
“členku”. Vítám ji v našich řadách, věřím

SDH Libiš
Libušino náměstí
že bude spolehlivě
Svazek 1
sloužit a vždy doveze
Vydání 10.
členy jednotky domů za
svými rodinami.
27. 10. 2021
Určitě nesmím zapomenout na skvělou spolupráci
s obcí Libiš, TJ Sokol Libiš, Spolek Myslivců, Školou Libiš a Spolanou
Neratovice.
Tato
spolupráce je na velmi dobré
úrovní a mi jako hasiči si jí vážíme.
Mám z toho všeho velkou radost, ani
pandemie nás nezastavila na cestě za
našimi cíli, které jsme si určili, ke kterým
jsme snad o pár kroků blíže. Za to děkuji
všem spolupracujícím spolkům, organizacím, osobám a všem z našem sboru.
Jen tak dál a ohni zmar JJ

Den bezpečnosti
Výjezdová jednotka byla požádána komisí
prevence kriminality, aby 3. září v Lobkovicích
předvedla žákům ZŠ Libiš techniku, kterou
používá při svých výjezdech a ukázku správného a špatného hašení. Žáci si tak mohli vyzkoušet výjezdové přilby, vidět zásahový
oblek, který hasiči používají při zásahu a také
oblek, jež se používá při výjezdu k sršním a
vosám. Mohli si sami zkusit stříkat vodu na
připravené plechovky. Jako praktickou
ukázku výjezdová jednotka zvolila hašení

Máme nové
internetové stránky

Je nám ctí pozvat Vás na nové
internetové stránky, na kterých se dozvíte spousty zajímavých informací o chodu
našeho SDH a také o akcích,
které pro Vás připravujeme.
www.sdhlibis.hasicovo.cz
MK

rostliného oleje pomocí vody. Výjezdová jednotka si dopoledne s dětmi moc užila a věří,
že se líbilo i dětem.
MK

Putování do neznáma
- výlet mladých hasičů

Na sobotu 11. a neděli 12. září si vedoucí připravili pro mladé hasiče výlet do neznáma.
Sraz byl v sobotu v 7:15 na vlakovém nádraží
v Neratovicích. S přestupem v Turnově jsme

dorazili na vlakové nádraží Jinolice. Z nádraží jsme po zelené vyrazili do Prachovských
skal.
Ty jsme prošli křížem krážem
a nakonec pomalu doputovali
do kempu Eden. V kempu na
mladé hasiče čekalo mnoho
soutěží a zábavy ukončené
opékáním buřtů. Druhý den
jsme se všichni vrátili kolem
16 hodiny zpět na nádraží v
Neratovicích a naši mladí hasiči se v poklidu rozjeli domů. Doufáme že si
děti užily putování jako my a moc se budeme
těšit na další výlet :).
MK

Pozvánka na akce
do konce roku 2021
30.10. se přijďte s dětmi trochu bát na akci
Nebojte se lesa nic aneb Halloween po
česku. Prosíme všechny, co by se rádi zúčastnili, aby se registrovali QR kódem, který naleznete na pozvánce, pokud nevíte jak QR kód
použít, najděte si na Facebooku naše stránky
SDH Libiš, kde naleznete přímý link na registraci.
Letos pro vás připravujeme novou akci pod
názvem Libišské PEKLO. Akce se uskuteční
4.12. Můžete se těšit na procházku s tématikou českých čertů s úkoly, které pobaví. Detaily včetně místa, registrace i času sdělíme v
dostatečném předstihu standardními cestami - plakáty, FB a na kroužku mladých hasičů.
20.11. - přijďte podpořit naše mladé hasiče
do Libišské sokolovny od 9:00 se zde bude
konat Libišský čtyřboj.

Školení výjezdové jednotky

Dne 6.10 měla naše výjezdová jednotka možnost se zúčastnit školení (hoření Propan-butanových lahví v automobilu). Cílem školení
nebylo hasit zapálený automobil, ale pozorovat, co se v průběhu hoření děje. Aby nedo-

cházelo k velikým výbuchům střílel na láhve
odstřelovač. Školení se konalo na polygonu
II, který patří Spolaně Neratovice. V prvním
kole bylo na dálku zapáleno jedno auto, ve
kterém byla jedna 2 kilová PB lahev. K výbuchu PB lahve došlo zhruba za 16 minut. Po
zhodnocení velitele školení, že již hořící automobil nepředstavuje žádné nebezpečí, byl
požár uhašen. Po uhašení bylo na dálku zapáleno auto druhé, ve kterém byla již láhev
větší. Celkem byly zapáleny 4 automobily.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat hasičům ze Spolany Neratovice, za
to že nás na toto školení pozvali.
MK

Závody
Jsme moc rádi, že jsme mohli 3.10 pořádat
závody Železný hasič junior. Na které se přihlásilo okolo 120 závodníků. Jednalo se
o první klání po prázdninách. Naši mladí závodníci, ale ukázali, že nic nezapomněli, a že
jim tréninky pomáhají zlepšovat se. Výsledky
hovoří za vše 14 mladých hasičů se umístilo
na stupních vítězů z 24 možných a 5 mladých
hasičů se umístilo na bramborové příčce. Dokonce kluci z přípravky obsadili prvních 7
pozic. Moc bychom chtěli také poděkovat
každému, kdo dorazil na tuto akci a vytvořil,
tak úžasnou atmosféru pro závodníky. Velké
poděkování patří všem, kdo nám pomohl trať
jak postavit, tak rozebrat, Sokolu Libiš za
umožnění vytyčit trasu na fotbalovém hřišti
a Hospůdce na hřišti, za zajištění občerstvení.
MK

Výsledky:
Přípravka: 1. Kristýna Štětková a Vojta Balon
2. Tereza Žižková a Filip Šmíd 3. Filip Zahrádka
4. Matyáš Vydra
6-8 let: 1. Nikola Jabůrková 2. Kristýna
Kadlecová a Štěpán Kopačka 4. Lukáš Kadlec
9-11: 1. Tereza Zygmundová a Daniel Kopačka
2. Kateřina Tomková a Max Doležal
4. Jakub Havel
Starší: 2. Nikola Havlová a Tomáš Sabo
4. Tereza Hájková a Jaklub Valko

HISTORICKÉ OKÉNKO
Tentokrát historické okénko nebude ve veselém duchu. Nacházíme se totiž v roce 1915, kdy
již na jeho počátku jest mezi lidem znáti strach
z bídy. Lid ukrývá zásoby před rekvizicemi, kam
může, aby měl co jísti. Jsou nařízeny odvody
mužů od 18 do 50 let. Rakousko a Německo se
ve velkých civilních řežích mstí obyvatelstvu za
svou nemohoucnost. Celé vojenské pluky přebíhají do zajetí, aby ušly tyranii Rakouské.
V roce následujícím jest ve znamení dalších rekvisic. Poživatiny jsou vydávány na lístky, bují
lichva. Podvody jsou na denním pořádku. Císař
františek Josef zemřel a nastupuje Karel I. lidstvo doufá, že snad nyní ustane běsnění vá-

lečné, avšak marně. Rok 1917 jsou konány odvody nejmladších ročníků. Vláda dokonce nařídila výcvik mužského dorostu od 14 do 18
roků. Tonoucí se stébla chytá. V Rusku propuká
revoluce, car jest svržen, nastoluje vláda demokratická. V Praze jsou velké dělnické demonstrace pro skončení války a za chléb. Jest
bolno dívati se na vychrtlé postavy dětí, žen
a mužů. Hlad míří i mezi zemědělci na venkově,
neboť rok rekvizice všechno sebrala. V městech
děti sotva škole porostlé prodávají své tělo za
kousek chleba, jen aby ukojili hlad.
Amerika toho roku vypověděla centrálním
mocnostem válku. Jest to předzvěst boje na
život a na smrt.
Foto: Veřejné okreskové cvičení 13.6.1926
K tomuto článku nepřipojujeme fotograﬁi z válkou zbídačené
obce,
nýbrž
z veřejného okreskového cvičení, které se uskutečnilo
v roce 1926. Fotograﬁe jest
důkazem, že i přes veškerou
tragédii války se náš národ
po jejím konci dokázal rychle
vzpamatovat a lidé libišští
i okolní si užívali šťastné období naší republiky.
MŠ

Technická pomoc
pro obec a jiná činnost
výjezdové jednotky

n členové výjezdové jednotky byly požádáni
obcí Libiš o pomoc při stěhování nábytku z Libišské školy do školy v Lobkovicích.
n 25.8. byla výjezdová jednotka vyzvána, aby
pomohla odstranit rozlitý olej v budově zahrádkářů.
n I nás zasáhla zpráva o smrti dvou dobrovolných hasičů z jednotky v Koryčanach.
Proto i naše výjezdová jednotka držela
19. září minutu ticha.
n S novým vozidlem, který jsem dostali od
Spolany Neratovice se musíme postupně seznamovat než ho řadíme do výjezdu, proto
jsme souhlasili s tím, že budeme každý týden
ve středu zalévat nově zasazené stromky
v naší obci. Pokud tedy chcete vidět naše vozidlo v akci :), víte kdy máte největší šanci. MK

Soustředění
sportovních družstev
Letošní situace umožnila našim sportovním
družstvům dospělých uspořádat soustředění. Ohniví Motýlci, naše něžnější družstvo,
vyrazilo zlepšit svou kondici na sever do obce
Malá Skála. Mužské družstvo Badmen jsme
doplnili o novou krev a vydali se do naší nově
spřátelené obce Mikulčice. Nabírali jsme zde
síly s našimi kolegy z SDH Mikulčice, kteří
nám před třemi měsíci poskytli zázemí při
naší pomoci s likvidací škod po zásahu tornádem.
MŠ

zájmové spolky

Charita Neratovice - 30. výV uplynulých dnech oslavila Charita Neratovice již 30. výročí založení organizace. Při této příležitosti byla uspořádána
mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího
v Libiši, kterou celebroval generální
vikář a prezident Arcidiecézní charity
Mons. ThDr. Jan Balík, Phd a pan farář
mgr. Peter Kováč. Charitě Neratovice

i paní ředitelce, Miloslavě Machovcové,
přišlo popřát mnoho hostů, včetně zástupců města Neratovice, spolupracujících obcí, organizací či ADCH Praha.
Vzhledem k tomu, že výčet hostů by byl
velmi dlouhý, dovolujeme si tímto všem
velmi poděkovat za jejich milou návštěvu
a již nyní se těšíme na další setkání.
Posláním Charity Neratovice je poskytování zdravotních a sociálních služeb v terénu. Tyto služby postupně rozvíjíme,
rozšiřujeme se o nové zaměstnance či klienty. Vždy se snažíme zajistit kvalitní
a odbornou péči. V případě potřeby neváhejte kontaktovat ohledně sociálních
služeb paní Bugelovou (tel. č. 736 670
631) a ohledně zdravotních služeb paní
Bc. Doležalovou (tel. č. 731 625 989).
S přáním všeho dobrého
Vaše Charita Neratovice

POCHLUBTE SE
BETLÉMY…
Před vánočními svátky se bude konat
v zasedací místnosti obecního úřadu
VÝSTAVA BETLÉMŮ. Pokud doma
opatrujeme nějaký betlém, budeme rádi,
když nám ho zapůjčíte aby mohl být součástí naší malé výstavy.

Jiří Linhart a Jaroslava Holinová
(tel: 602 467 221)

Děti z Dětského rádia Mělník ze studia Libiš
na ﬁlmovém festivalu
Naši moderátoři si zkusili týden mediální
činnosti v Ostrově u Karlových Varů, kde
byl od 16 do 21. září 2021, již 53. Dětský
ﬁlmový a televizní festival Oty Hofmana.
Děti se věnovaly reportážím, rozhovorům,
sledováním ﬁlmů, sledováním divadelních
i tanečních vystoupení, workshopů a vyzkoušely osobně i nové technologie
v Game aréně. Náš tým nic nepodcenil
a měli jsme s sebou profesionálního zvukaře Filipa Krimla, který dohlížel na zvukovou techniku a kvalitu výstupů.
V letošním roce se reportéři dotazovali na
cestování, které bylo hlavním tématem festivalu. V hlavní soutěži se objevilo osm celovečerních ﬁlmů, soutěžily tři studentské
ﬁlmy. První soutěžní projekce začali festival ﬁlmovými snímky: Princezna zakletá

v čase, Tady hlídáme my, O vánoční
hvězdě, Mazel a tajemství lesa, Smečka,
Princezna a půl království, Zakleté pírko
a seriál Ochránce. Stejně jako předešlé
ročníky, soutěžní ﬁlmy hodnotila porota,
jejíž součástí byly i děti z okolních škol.
Reportéři měli mnoho rozhovorů se spoustou známých osobností. Popovídali si se
zpěvačkami a herečkami Nelou Boudovou,
Ivanou Andrlovou, Bárou Štěpánovou,
Anastasií Chocholatou, Lucií Vondráčkovou, dále s herci Pavlem Novým, Petrem
Vondráčkem, Lukášem Pavláskem a také
s Jindrou Polákem z kapely Jelen. Děti
oslovily moderátora Aleše Cibulku a režiséry a scénáristy soutěžních ﬁlmů a pohádek, a to Terezu Kopáčovou, Petra Kubíka,
Viktora Krištofa nebo Zdeňka Trošku.
A jak to vše dopadlo? Dospělá porota pro
hraný ﬁlm udělila Čestné uznání režiséru
Petru Kubíkovi za ﬁlm Princezna zakletá
v čase. Pro studentské ﬁlmy udělila CENU
za nejlepší studentskou tvorbu snímku
Zvíře Bengálský režisérky Taťány Novákové. Pro hraný ﬁlm udělila OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dílo
v kategorii od 13 do 18 let ﬁlmu Smečka
režiséra Tomáše Polenského.
Porota dětí a mládeže udělila OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dívčí herecký výkon Josefíně Krycnerové za roli
„Lišky“ ve ﬁlmu Mazel a tajemství lesa re-

žiséra Petra Oukropce, za nejlepší chlapecký herecký výkon Petru Kadahovi za
roli Jerryho ve ﬁlmu Smečka režiséra Tomáše Polenského, v kategorii do 12-ti let
ﬁlmu Princezna zakletá v čase režiséra
Petra Kubíka, v kategorii od 13 do 18 let
ﬁlmu Ochránce režisérky Terezy Kopáčové a na základě hlasování udělují děti
cenu DĚTSKÉHO DIVÁKA ﬁlmu Zakleté
pírko režiséra Zdeňka Trošky.
Týden tvrdé práce v nádherném studiu,
které nám propůjčil Dům kultury Ostrov
se vydařil a svědčily o tom úsměvy a nové
zkušenosti našich reportérů. Těšíme již na
příští rok.
Naše rozhovory a vysílání si můžete najít
na stránce www. detske-radio-melnik.webnode.cz, zde zvolíte platformu, na které
nás chcete poslouchat.
Marta Doležalová
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Zarybňování Labe pokračuje.
Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku ryb
Třeťáci a čtvrťáci spolu s rybáři vypustili
do Labe v Neratovicích dalších 500 kilogramů ryb. Akci pořádá již osmým rokem
neratovická společnost Spolana, která je
součástí raﬁnérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol. Vysazováním se
podnik podílí na obnově rybí populaci
v řece a pomáhá tak zlepšovat její ekosystém. Vedle Spolany a Českého rybářského svazu se projektu účastní
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou. Projekt si současně klade za cíl
vzbudit u dětí ze základních škol zájem
o životní prostředí. Díky tomuto ekologickému programu organizátoři doposud
vypustili do Labe celkem 4,5 tuny ryb
v hodnotě přibližně 400 tisíc korun.
„Dlouhodobě se zapojujeme do péče o životní prostředí i skrze projekty společenské odpovědnosti, kterými jsou chov včel
medonosných v našem výrobním areálu,
podpora hnízdění sokolů stěhovavých
nebo právě zarybňování Labe,“ představuje aktivity Miroslav Falta, jednatel
Spolany, a pokračuje: „Do řeky vysazujeme ryby již osm let ve spolupráci s místním rybářským svazem. Časem se k nám
připojilo i ekologické centrum, které
dětem vysvětluje zábavnou formou ekolo-

gická témata.“ Největším pozitivem projektu je perfektní stav a kondice rybí populace, které dokládají výsledky
pravidelného monitoringu čistoty vody
v okolí výrobního závodu Spolana.
„Na akci jsme tentokrát pozvali mladší
žáky, protože je důležité, aby už i oni získávali povědomí o odpovědném chování
k životnímu prostředí. Připravili jsme pro
ně spoustu naučně-zábavných aktivit, například o třídění odpadů,“ komentuje
lektorka Ekologického centra Kralupy
nad Vltavou Jana Krátká.
Rybáři společně s libišskými žáky oživili
podzimní vody řeky Labe o známé druhy
ryb, mezi kterými nechyběl lín obecný,
amur bílý, štika obecná, sumec velký
a kapr obecný. Tyto druhy ryb vytvářejí
v řece vyvážené společenství, které plní
řadu ekologických funkcí. „Kapr obecný
se dožívá až 30 let, pokud ho tedy někdo
dřív neuloví a nesní. Děti měly možnost
se o něm a dalších druzích ryb dozvědět
celou řadu zajímavých informací,“ shrnuje Iva Šťastná, vedoucí rybářského
kroužku Neratovice.
Spolana je vedle zarybňování Labe
a chovu včel také aktivní v podpoře ohroženého sokola stěhovavého. Ve spolu-

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. 11. 2021 a budeme ho kontaktovat na přiložené telefonní číslo.)

Na minulém Hudebním setkání v sokolovně za mnou přišel
starší pán, aby mi řekl:
„Před padesáti lety jsem u vás v Libiši byl na věhlasných Čajích
v hotelu Srdíčko. Na Čaje do Libiše se tenkrát sjížděli lidé ze širokého okolí. Jednou tam přijel mladý, neznámý zpěvák. Zazpíval
pár písniček a zase odjel. Představte si, že to byl ….....tajenka..“
J. Holinová

Výhercem minulé osmisměrky je pan
František Kroupa. K výhře mu moc gratulujeme a přejeme mu pevné zdraví,
hodně elánu a životní pohody.
ALBUM AUDIT BAZAR BITVA BONBONIÉRA BUJÓN BUKVICE
CYKLOKROS ČAJNÍK ČENICH DESKA DIOPTRIE DIRIGENTKA
DLAHA DOPAD FINALISTKA FOBIE FORMIČKA FOTBAL FRČKA
GARDEROBA IKONA INTERPUNKCE INZERCE JEPTIŠKA
KANCELÁŘ KOSTIČKA KRČMA KYSELINA LASER MAGNETOFON
MARATON MOTOUZ NADĚJE OSNOVA OSVĚTA PENĚŽENKA
POROD PROPUSTKA PŘEPRAVKA PŘIKRÝVKA PŘILBA PSTRUH
PUMPA ROSNIČKA ROSOL SLONOVINA SUVENÝR SÝKORKA
ŠPERK TEXTIL TRVALKA ULICE
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práci s neziskovou organizací ALKA
Wildlife se stará o sokoly od roku 2015.
Celkem se zde vylíhlo již šest mláďat.
Vliv výroby ve společnosti Spolana na životní prostředí se v posledních letech výrazně snížil. Okolí výrobního areálu,
zejména dočišťovací nádrž, je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu
potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky
obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha
obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí.

