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Vážení spoluobčané, 
Procházíme obdobím v roce, na které se 
nejvíc těší děti a ti, kteří mají radost z ob-
darovávání. Krátké dny nám dávají  
prostor na přemýšlení, vstřebávání vzpo-
mínek, někdy i smutných, když vám ode-
šel někdo blízký. Mrzí mne, že nemoci 
a karantény zabránily v nacvičovaní pro-
gramu dětí a žáků našich škol a chystaný 
adventní jarmark se musel zrušit. Věřím, 
že se v novém roce najde jiná příležitost, 
kde se budeme moci setkat… Přeji Vám, 
milí občané, abyste si užili teplo rodin-
ného krbu v přítomnosti těch nejbližších. 
Abyste našli společně strávený čas a ne-
konzumní dárky, jakým je zejména 
zdraví. Šťastný Nový rok 2022 ve zdraví 
a se zdravým rozumem alespoň v hrsti 
Vám přeje 

Pavlína Komeštíková, starostka

Úvodník starostky

Letos nám pan Antonín Štěpánek daroval 
další sochy k unikátnímu betlému, a to tři 
krále. Vyrobil je z ytongu, pod nátěrem 
jsou porézní a křehké. Obdivovat je mů-
žete v parku před sokolovnou. Mnoho-
krát děkujeme za tak pěkné dílo. 
Dále pan Jiří Linhart a paní Jaroslava Ho-
linová chystali výstavu betlémů, z karan-
ténních důvodů se nekonala před Vánoci, 
ale připravíme ji v  obecní knihovně 
během ledna – února. Aktuálně si můžete 
prohlédnout další výjimečný betlém ze 
sádrových oblázků ve vestibulu obecního 
úřadu. Báječný nápad a výroba valounků 
od paní Jaroslavy Holinové a krásné ob-
rázky výjevů z betlému nakreslené na bě-

lostných kamíncích našimi šikovnými 
žáky libišské školy! Radost pohledět. 
Skutečně originální a současné (mnoho 
dětí a dospělých se věnuje malování na 
kamínky, vespod se poznamená PSČ 
a kamínek může putovat, zábavná turis-
tika). Přeji tomuto betlému zápis do 
České knihy rekordů, jako získal ten ze 
slaného těsta tvořený dětmi z naší MŠ 
(knihu lze půjčit v naší knihovně). Děku-
jeme všem, kteří se na oblázkovém bet-
lému podíleli! Moc se Vám unikátní dílo 
podařilo! Děkujeme! A Vy se přijďte po-
dívat. 

 
Pavlína Komeštíková 

Betlémy a vánoční výstavy

Betlém MŠ Libiš, 
který je zapsaný 
v  nové České knize 
rekordů, si můžete 
prohlédnout pomocí 
QR kódu.
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Blahopřejeme  
spoluobčanům, kteří 
oslavili významná jubilea 
Listopad 2021 

Špicová Jaroslava, Švůgerová Jana, 
Grosmanová Alena, Švejdová Anna 
Mostková Dagmar 

Prosinec 2021 
Veselá Marie, Klejnová Eva,  
Šilhavá Jaroslava, Šípek Stanislav 
Luxová Milada

Vítáme nové občánky 
Novými občánky naší obce jsou:  

* Dvořák Damián 
* Srbová Sofie 
* Vobořil Samuel 

 
Vítáme je s přáním, aby se jim na světě mezi 

námi v Libiši líbilo a ve zdraví dobře žilo.

Betlémské  
světlo
V posledních letech už neodmyslitelně 
patří k tradičním symbolům Vánoc i Bet-
lémské světlo. Co to je a kde se vzalo? 
Kdo o tomto vánočním symbolu ještě ne-
slyšel, jedná se o plamínek, který je kaž-
doročně zažehnut v Betlémě, aby byl pak 
následně předán delegacím z  celé Ev-
ropy. Tato novodobá tradice vznikla 
v  roce 1986 v  Rakousku. Pro české 
skauty je to v letošním roce již 33. vý-
prava za světýlkem, které přivezou právě 
z Rakouska. Betlémské světlo se rozváží 
za pomoci skautských kurýrů vlaky po 
celé České republice v  posledním ví-
kendu před Štědrým dnem. Do doby roz-
dávání jej pro Vás budou opatrovat skauti 
z Přístavu Neratovice. Skauti z Přístavu 
Neratovice Vás zvou na tradiční rozdá-
vání Betlémského světýlka. Najděte si 
chvilku v předvánočním shonu a přijďte 
si k nám pro plamínek, kterým můžete 
potěšit své blízké a navodit tak hřejivou 
a pohodovou atmosféru Vánoc. Betlém-
ské světlo je pro nás symbolem míru 
a  přátelství. Zapojte se i  Vy do řetězu 
a  obdarujte světýlkem své sousedy 
a známé. Navíc, co by byly Vánoce bez 
tradiční snahy o úspěšné donesení zapá-
lené svíčky domů, větru navzdory. Kam 

můžete přijít? Ve čtvrtek 23. 12. od 16 do 
18 hod k obecnímu úřadu v Libiši. Pokud 
doma nenajdete žádnou lampičku na 
svíčku či olej, přijďte i tak, plamínek si 
odnesete v naší sklenici s čajovou svíč-

kou. Příjemné a poklidné prožití vánoč-
ních svátků Vám přejí skauti z Přístavu 
Neratovice

Benefiční koncert  
v evangelickém kostele 
Na benefičním koncertě v evangelickém kostele dne 5. 12. 2021, kde účinkovali Patra 
Kunfrontová, Brass Five, Tereza Růžičková a Jan Šťastný, se vybralo 9007,- Kč pro ha-
siče pana Andrleho. P. Komeštíková 
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Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2022
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 
ze dne 25. 11. 2021 Vám oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 2022 je cena vodného 
a stočného stanovena takto:  

cena v Kč/m3 bez DPH cena v Kč/m3 vč. DPH (10%) 
vodné 60,29 66,32 
stočné 44,61 49,07 
celkem 104,90 115,39 
 
Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného. U vodného a stoč-
ného je uplatňována věcně usměrňovaná cena, do kalkulace se zahrnují pouze eko-
nomicky oprávněné náklady. Provozovatel, společnost Středočeské vodárny, a.s., 
bude cenu vodného a stočného účtovat od 1. 1. 2022.

Nový přírůstek do vozového parku výjezdové jednotky
Po třech letech se hasiči z výjezdové jed-
notky dočkali nového dopravního auto-
mobilu FORD Custom s  výbavou 
záchranných složek za 1 041 236,- Kč. 
Vozidlo je podpořeno z dotací GŘ HZS 
Ministerstva vnitra částkou 450 tis. Kč, 
ze Středočeského kraje částkou 300 
tis. Kč a z vlastních zdrojů obce částkou 
291 236,- Kč. Máme obrovskou radost, 
že v obci bude k dispozici toto devíti-
místné vozidlo a naši hasiči se k zásahům 
budou dostávat efektivněji. Ať je potřeba 
zejména pro účely sportovní, zásahy ne-
bezpečné životu ať nejsou potřeba. PK

Oznámení o uzavření 
obecního úřadu 
Od 20. 12. 2021 do 9. 1. 2022  
pro veřejnost zavřeno. 
Platby za poplatky v hotovosti bude 
možné vybírat od 2. 2. 2022.

STÁLE VZPOMÍNÁME 
Stále vzpomínáme na naše rodiče, 
úžasné lidi, Jiřinku a Jarouška Šulcovi, 
kteří se v tomto roce bohužel nedožili 
svých 75. narozenin. Je to devět dlou-
hých, smutných let, co nás navždy 
opustili. Kdo jste je měl rád, věnujte 
jim prosím vzpomínku. Děkují dcery 
s rodinami

VZPOMÍNKA 
Dne 15. 12. 2021 uplyne 25 let od doby, kdy nás navždy 
opustil, ve věku nedožitých 70 let, milovaný tatínek a dě-
deček pan Josef Jíra. Až do konce svých sil působil jako 
starosta obce Libiš. Stále vzpomínají Čížkovi 

Informujeme občany, že od 1. 1. 
2022 se zvyšuje poplatek za komu-
nální odpad na 500,- Kč za osobu 
nebo nemovitost. Forma úhrady za 
poplatek zůstává beze změn.

Máme spuštěny nové webové stránky 
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Libišský betlém 
V parku vedle školy je umístěn LIBIŠ-
SKÝ BETLÉM. Krásná práce pana Ště-
pánka, který ke svaté trojici, kterou obci 
daroval před loňským adventem, letos 
vyřezal a obci daroval postavy tří králů. 
Napadl první sníh a stopy před betlémem 
prozrazují, že lidí, kteří chodí betlém ob-
divovat, je opravdu hodně. Ne každý se 
ale jen s obdivem a se zalíbením podívá. 
Když jsme v loňském roce umístili první 
tři sochy, během hodiny měl Sv. Josef 
utrženou ruku. Nějakého obdivovatele 
moc zajímalo, jestli jde hůl z jeho ruky 
vytrhnout. Šla, ale i s rukou! Pan Štěpá-

nek tenkrát sochu hned opravil, ale to, že 
jeho práce vydržela celá pouze jednu ho-
dinu, nás asi překvapuje do teď. Letos 
jsme betlém rozmístili na trávník 
a  během krátké doby někdo zkoušel, 
jestli náušnice černého krále jeho útok 
vydrží. Nevydržela. Zatím má pan Štěpá-
nek chuť náš hezký betlém pro příští rok 
opět o nějakou figuru rozšířit. Nedivila 
bych se, kdyby si to rozmyslel. Kdyby si 
řekl „Vždyť oni mi to zase hned zničí…“ 
Betlém věnoval obci, tedy nám všem. 
Mrzí mě, že ne všichni to umí ocenit.  

 
J. Holinová 

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

OSMISMĚRKA
Štědrý den je plný zvyků, přání a kouzel. Štědrove-
černí čas vnímali lidé odpradávna jako magický. Pl-
nila se přání, zjevovala se proroctví a lidé vyhlíželi 
blížící se nový rok. Význam pro nadcházející rok mělo 
podle pověr již to, na který den v týdnu Štědrý den 
připadl.  V proroctví je zajímalo hlavně to, co pro ně 
bylo důležité a to byla úroda.  
 
- pondělí - dobrá úroda, hodně medu - úterý - bude hodně 
vína a obilí - středa - příznivý rok, mnoho vína, ale žádný 
med - čtvrtek - velmi úrodný rok, jen vína prostředně - pátek 
- tajenka - sobota - málo ovoce, ale vydaří se žito - neděle 
- teplá zima 

Výhercem minulé osmisměrky je pan Vlastimil 
Bossanyi. K výhře mu moc gratulujeme.

AKADEMIE  ANGREŠT  ARÉNA  BALERÍNA  BANÍK  
BANKET  BAŠTA  BAZÉN  BETON  DEKORACE  DŽÍNY 
ELEKTRON  ENZYM  FACKA  GULAG  CHŘEST  
INDIÁNKA  KATALYZÁTOR  KOMPOST  KONÍČEK  
KOTLINA  KREVETA  LOUŽIČKA  MAGIE  MARATON  
MĚRKA  MEZERNiK  MIKROFILM  MOZOL  NÁPAD  
PAPRIČKA  PEDÁL POSTAVA  PŘiSTAVBA  SALÁT  
SANITKA  SÓLISTKA  SPONKA  ŠACHTA  ŠAMPON  
TAJFUN  TRASA

Výstava na plotě 

V dnešní nelehké době, která je plná omezení jsem pro všechny ob-
čany a příznivce libišské historie ve fotografii, vymyslela výstavu pod 
širým nebem. Jedinou komplikací, která je a kterou neovlivníme je po-
časí. Výstava byla nainstalována na plotě Doležalových a Štruplových, 
v ulici V Chaloupkách čp. 10 o první adventní neděli a potrvá do 6. 1. 
2022. Výstavou si oživíte různá historická období a události v obci. Ve 
fotografii se podíváte na významná místa, domy i ulice. Seznámíte se 
s osobnostmi i obyčejnými lidmi, kteří pro obec v průběhu let mnoho 
udělali a  zanechali svým osobitým způsobem odkaz pro nás pro 
všechny. Srdečně vás zvu. Marta Doležalová 

(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 6. 1. 2022 a budeme ho kontaktovat na přiložené telefonní číslo.) 
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Blíží se čas Vánoc a všichni žijeme pří-
pravami na nejkrásnější svátky v  roce. 
Abychom si zkrátili dobu čekání, připra-
vili jsme pro žáky několik akcí. Bohužel 
jsme také některé školní akce museli 
kvůli epidemiologické situaci zrušit. 
Přesto si žáci užili alespoň ty, kterých 
jsme se mohli zúčastnit. 
Dne 6. 10. 2021 se dva pedagogičtí pra-
covníci ze ZŠ Libiš zúčastnili v Kralu-
pech nad Vltavou projektu Plastík a jeho 
kouzelný kufřík, který pořádala Nadace 
ORLEN Unipetrol ve spolupráci s Eko-
logickým centrem Most a Kralupy. Li-
cenci zakoupily od německé nadace 
Plastics Europe, která tento projekt pro-
vozuje úspěšně několik let. 
Díky absolvování zajímavého semináře 
naše škola získala kufřík se sadou pokusů 
s plasty pro děti od 6 do 12 let, příručky 
pro učitele (s popisy, jak pokusy dětem 
předvádět) a 20 učebnic pro děti. Nyní si 
můžeme ukázat na kroužku Malý badatel 
nebo v  hodinách prvouky např. plast, 
který se rozpouští ve vodě, prohlédnout 
si přeměnu sypké hmoty na pevnou po-
lystyrenovou kuličku nebo si na praktic-
kém pokusu dokázat užitečnost 
cyklistické přilby. 
V úterý 2. 11. 2021 jsme po vzájemné 
domluvě přivítali ve škole návštěvu ze 
SPOLANY s.r.o. a  zúčastnili jsme se 
s  dětmi společného natáčení pokusů 
z Plastíkova kouzelného kufříku. Žáci si 
tuto akci náležitě užívali a my jsme mohli 
za školu propagovat projekt, který je pro 
všechny zajímavý a užitečný. 
První a druhá třída se zúčastnila preven-
tivního programu – Dopravní výchova 
pod vedením Městské policie Neratovice. 
Také ostatní třídy čekaly preventivní pro-

gramy, které ale byly bohužel zrušeny. 
Třída 3. A měla možnost si užít krásné 
dopoledne s paní Veselou a s paní Šerá-
kovou, které se neslo v duchu zdravého 
stravování. Tyto dvě skvělé dámy naše 
děti přesvědčily, aby ochutnaly např. tolik 
oblíbený pórek a  brokolici. Zábavnou 
formou dětem předváděly, jak je důležité 
se zdravě stravovat. A na závěr si spo-
lečně připravili zdravé svačiny. 
Začátkem listopadu k  nám zavítal pan 
Petr Šušor a parádně jsme si s ním za-
bubnovali. Přivezl nepřeberné množství 
bubnů, bubínků a chrastidel a zapojil do 
bubnování nejen všechny žáky, ale i do-
spělé. Hodina byla spontánní a plná ener-
gie, všichni jsme se skvěle odreagovali, 
což v této divné době nebylo na škodu. 
Do dalšího vyučování jsme se vrhli 
s novou energií. Někteří v sobě možná 
objevili novou dovednost. 
Díky paní Jaroslavě Holinové mohli žáci 
tvořit krásný betlém, malovaný na ka-
meny. Paní Holinová přinesla žákům 
velké množství sádrových kamenů, které 
pro ně tvořila spolu s paní Věrou Švejdo-
vou o víkendech. Obecní úřad dětem da-
roval potřebný materiál – fixy a pastelky. 
Tímto bychom rádi poděkovali paní Ho-
linové, paní Švejdové a OÚ Libiš za spo-
lupráci. Dětem se práce velmi vydařila 
a malování na kameny se jim moc líbilo. 
Výsledná práce bude vystavená na Obec-
ním úřadě v Libiši do konce ledna 2022. 
Nakonec i  k  nám zavítal Mikuláš se 
svými pomocníky, anděly a čerty, a ob-
daroval děti malou nadílkou. Všichni 
jsme si tento den užili. 
Přejeme Vám klidný předvánoční a vá-
noční čas. Užijte si ho se svými blízkými, 
a především ve zdraví! A do nového roku 

si všichni držme pěsti, ať je rok 2022 
rokem povedeným! 
 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš

Předvánoční čas ve škole
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Ačkoli je Halloween považován za ame-
rický svátek, jeho tradice sahá až ke sta-
rým keltům. Tento svátek se slaví každý 
rok posledního listopadu, jako předzvěst 
večera všech svatých a v mnoha domác-
nostech si našel své místo a u nás v ma-
teřské škole je tomu také tak. Halloween 
je velmi hravý svátek, na který jsme vy-
mysleli spoustu her, vytvořili nejrůznější 
dekorace, uspořádali karneval. Krásné 
dýně nám věnovali, jako každý rok, za-
hrádkáři z naší obce a za to jim velice dě-
kujeme. Posloužily nám jako dekorace. 
Každá třída si je vydlabala a nazdobila 
podle svého uvážení. Dýně byly krásné 
a velice pěkně zdobily vchod do naší ma-
teřské školy. Třídy jsme vyzdobili vel-
kým množstvím halloweenských 
dekorací, jako jsou pavouci, netopýři, ča-
rodějnice, duchové. Nezapomněli jsme 
ani na strašidelný karneval. Děti přišly 
v krásných maskách, uvařily si lektvar, 
prolétly se na koštěti překážkovou drá-

hou, zatancovaly si a zasoutěžily. Každý 
dostal pěknou a také sladkou odměnu. 
Začátkem listopadu jsme jeli na výlet do 
Buhušovic nad Ohří, kde se nachází Dět-
ský svět Méďa. Zábavní park děti velice 
zaujal. Mohly zde vyzkoušet mnoho 

atrakcí, jako jsou bo-
bová dráha, obří 
skluzavka, spider 
věž, fotbalová aréna, 
klouzačky, průlezky, 
lávky, na kterých děti 
řádily, lítaly a  bylo 
vidět, jak moc si to 
užívají. Strávili jsme 
zde celý den i s dob-
rým obědem. Po 
cestě zpět usnul celý 
autobus a  na první 
pohled bylo jasné, že 
byli všichni z aktiv-
ního dne nadšení. Je-
jich úsměv na tváři 
prozradil vše. 
Koncem listopadu 
přišel čas adventní, 
přípravy na Miku-
láše, a hlavně na Vá-
noce. I  v  tomto 
nelehkém období se 
snažíme připravit 
dětem ten nejkrás-
nější předvánoční 
čas, ve kterém se těší 
na Ježíška, zpívají 
vánoční písničky 
a  říkají koledy. 

A když děti zpívají s velkým zaujetím, je 
to dojemné, až se nám vždy hrnou slzy 
do očí. Ani letos jsme s dětmi nezapom-
něli vyrobit vánoční dárečky a přáníčka 
pro babičky a dědečky do libišského pe-
čovatelského domu sv. Jakuba. Děti si 
také ve svých třídách zdobí vánoční stro-
meček a  těší se na velké vyvrcholení 
v podobě vánoční nadílky. 
Za mateřskou školu přejeme všem lidem 
klidně prožité adventní období, požeh-
nané svátky vánoční a do nového roku 
hodně zdraví, štěstí a lásky. 
 

Lucie Hájková 
učitelka ze třídy Motýlků 

Podzimní a předvánoční čas v mateřské škole

s vysokou spolehlivos-

s.r.o.
672, 27711 Libiš

5 GHz 5 GHz
GIFI Profi
60 GHz

tel: 604 130 991

5 GHz
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ze sportu

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

Minipříravka
Na začátku školního roku se na fotbalo-
vém hřišti konal nábor malých fotbalistů 
a fotbalistek, kterého se zúčastnil i bývalý 
reprezentant Martin Frýdek. 
V podzimní části sezóny se naši nejmenší 
i s novými posilami zúčastnili několika 

turnajů,, MINISTAR„ a to např. v praž-
ských Hrdlořezích, Kbelích a na domá-
cím hřišti. Na všech těchto turnajích se 
umísťovali mezi prvními týmy. 

Z turnaje ve Kbelích si také náš nejmenší 
hráč odnesl ocenění za největšího bojov-
níka turnaje. 
 

Mladší dorost 

Hráči mladšího dorostu absolvovali rov-
něž náročnou letní přípravu. Společně se 
staršími dorostenci vyrazili na letní sou-
středění do Kácova a pak se připravovali 
na domácím hřišti v Libiši. To, že nás ne-
čeká nic lehkého, jsme rovněž věděli. 
Rozhodnutí o  přihlášení soutěže Kraj-
ského přeboru nebylo jednoduché, ale na-
konec jsme se rozhodli nabídnout klukům 
kvalitnější soutěž na úkor výsledků. Sou-
těž hrajeme s mladšími hráči než ostatní 
mužstva. Především fyzický rozdíl je 
v tomto věku znát, a tak jsme za celý pod-
zim vybojovali pouhé tři body. Kluci ale 
ukázali především skvělý charakter a sou-
držnost, za což jim patří obrovské podě-
kování a respekt. Tento kolektiv je však 
třeba do jarní části soutěže především do-
plnit o další hráče, kteří budou mít přede-
vším chuť na sobě pracovat a  pomoci 
Libiši v dalších letech. FM 
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Starší dorost
Po náročné letní přípravě a  soustředění 
v  Kácově jsme byli připraveni na start 
krajského přeboru. Všichni jsme věděli, 
že nás nečeká nic lehkého, ale určitě jsme 
nechtěli dát soupeřům nic zadarmo. Do 
soutěže jsme vstoupili velmi dobře 
a  z  prvních čtyř zápasů jsme nasbírali 
plný počet bodů. V  pátém utkání jsme 
hráli doma s  Brandýsem a  prohráli ho 
v poslední minutě. Následovala pasáž tří 
zápasů, kdy se nám nedařilo bodovat, 
i když herně to nebylo úplně špatné, ale 
bohužel jsme nedávali branky. Obrat 
k lepšímu nastal, já tomu říkám v odvet-
ném utkání v Brandýse, i když jsme pro-
hráli z  (hodně slušně řečeno) dosti 
pochybné penalty dvanáct minut před 
koncem. Kluky to nakoplo a  v  dalším 
utkání porazili Kutnou Horu. Do dalšího 
utkání jsme zajížděli na půdu lídra 
z Nymburku a po bojovném výkonu ce-

lého týmu se nám podařilo získat po-
třebné tři body. V dalším týdnu se nám ne-
podařilo zopakovat výkon z předchozího 
utkání a prohráli jsme na půdě Českého 
Brodu. I  když jsme nemohli nastoupit 
v  optimální sestavě, dokázali jsme si 
v prvním poločase vypracovat dvě vylo-
žené šance, které však zůstaly nevyužity. 
Byl to soupeř, kde jsme mohli bodovat 
a mrzí mě, že jsme nezopakovali výkon 
z Nymburku. Do posledního utkání nás 
nepustil Covid 19, kdy se nám nakazili 
dva hráči. Závěrem bych chtěl klukům po-
děkovat, že se jako nováček soutěže neza-
lekli svých soupeřů a ve většině zápasů 
podali dobré výkony. 
Do jarní soutěže nás však čeká ještě 
spousta práce, abychom potvrdili pod-
zimní umístění a pokusili se dostat mezi 
prvních šest týmů, které si zajistí krajskou 
příslušnost i v příštím roce. MP



ze sportu

Dne 30. září jsme měli možnost zúčast-
nit se fotbalového utkání Evropské ligy 
na stadionu AC Sparta Praha proti skot-
skému Rangers. Pro děti to byl obrovský 
zážitek, a to i proto, že měly možnost po-
skytnout živý rozhovor pro rádio Český 
rozhlas. 

Modrá je dobrá 

Modrá je planeta, kde můžeme žít 
Modré jsou dresy, které chceme nosit 
Modré jsou stoly, kde můžeme hrát 
Modrá je síťka, kterou chceme zdolat 
Modrá je dobrá, už je to tak. 
 
Modrá je pozitivní, důvěryhodná a seri-
ózní barva, která nás v Libiši provází na 
naší cestě za postupem. A zatím to vy-
padá nadějně, neb držíme průběžné 
druhé místo v tabulce, které by nám po-
stup do vyšší soutěže zajistilo. Ještě je 
sice brzy, ale po 6 kolech máme bilanci 
4 vítězství a 2 proher a s 12 body držíme 
vysněné postupové místo s 5 bodovým 
náskokem na 3. v pořadí. 
Kromě našeho snažení v okresním pře-
boru se ale po naší palubovce prohání 
také další pozvaní hosté v rámci oficiál-
ních turnajů. Jmenujme například 

krásně obsazený turnaj žen, či turnaj 
smíšených dvojic. Tak věřme, že nám 
současná situace dovolí uspořádat i další 
podobné akce a  především dohrát se-
zonu do konce. 

S modrým pozdravem, 
Oddíl stolního tenisu Libiš 

Dívky 
Naše děvčata mají za sebou již několik 
samostatných tréninků a dva čistě dívčí 
fotbalové turnaje. U  tohoto týmu je 
především vidět obrovské nadšení a ener-
gie, s  kterou na tréninky chodí. Téměř 
všechny holky se již pravidelně zapojují 
do smíšených tréninků svých věkových 
kategorií, což je určitě skvělé. Holkám 
ale chceme nadále zachovat ryze dívčí 
fotbal, a  tak se i v zimním období bu-
deme alespoň jednou týdně setkávat. 

FM 

AVS - asociace  
volnočasových 
sportů 
 
V  Libišské Sokolovně má své místo 
i  oddíl klasického Volejbalu, který se 
schází pravidelně v  pondělí od 19:30. 
V poslední době účast není velká a tak 
noví zájemci o tento krásný aktivní ko-
lektivní pohyb jsou vítáni. Prostě někdy 
přijďte si sami vyzkoušet, zda je to to 
pravé a náš kolektiv Vám bude vyhovo-
vat. Hraním klasického volejbalu se dá 
také lépe (než z gauče) připravit na letní 
sezónu Beach volejbalu, který je možno 
hrát na venkovním hřišti, které je již pár 
let v areálu Sokola členům i veřejnosti 
k dispozici. 

Za volejbal  
Martin Zach (mob: 737 225 423)
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Dne 27. listopadu se konala rozlučka se sezónou v naší Libišské sokolovně. Rodiče zde 
měli možnost být na chvíli v kůži svých malých fotbalistů a pořádně se zapotit pod ve-
dením trenérů Slávka Jaroše a Petera Chorváta na umělém trávníku. O tom, jak zápas 
dopadl, má každý z týmů dospělých svou představu :-). LD 

Máte také doma nadějného fotbalistu či fotbalistku narozeného 
v roce 2015/2016 ? Chcete také reprezentovat Libiš? Přijďte se po-
dívat a vyzkoušet si fotbalový trénink každé pondělí, středu a pátek 
od 16:50 do 18:30 v naší sokolovně. 



Silný vítr se bohužel naší obci nevyhnul a  tak 
měla naše výjezdová jednotka plné ruce 
práce.Vše začalo ve 12:18, kdy nás operační stře-
disko poslalo k požáru pole na křižovatku Spojo-
vací. Na místě jsme rozvinuli vedení 2C, ohniska 
požáru uhasili a po domluvě s velitelem zásahu 
jsme celou prohořelou oblast pro jistotu ještě 
prolili vodou. Po prolití jsme se vrátili zpět na zá-
kladnu. Než jsme se stačili převléknout dostali 
jsme další hlášení. Nadzvednutá střecha autobu-
sové zastávky Libiš samoobsluha. Střechu jsme 
pomocí prken a hřebíků prozatimně opravili, aby 
nehrozil pád a obeznámili obec s tím , že bude 
potřeba střechu opravit.  
Při zajištění střechy se na nás obrátili kolegové 
z HZS Neratovice, zda bychom se mohli jet podí-
vat na střechu, kterou vítr nadzvedl v  ulici 

U  studny. Eternitové vlnky byly rozházené po 
střeše a také po trávníku. Vše, co se dalo použít, 
jsme srovnali na původní místo a krytinu jsme za-
tížili tak, aby nedošlo k opětovnému pádu. Při ná-
vratu na stanici nás požádali kolegové z Neratovic 
ještě o  jednu prosbičku a  to kontrolu spadlé 
větve na vedení elektrického proudu u bytovek 
v Libiši. Na hůře prostupném místě byl nalezen 
spadlý strom, který se opíral o dráty s vysokým 
napětím. Kontaktovali jsme kolegy z  Neratovic 
o dané skutečnosti s tím, že jsme připraveni zů-
stat na místě do příjezdů kolegů z  ČEZu, aby 
proud vypnuli, popřípadě potvrdili, že dráty jsou 
bezpečné a nejde do nich proud. Vytíženost pra-
covníků ČEZu byla ale bohužel veliká a s tím, že 
nehrozila újma na životě či majetku jsme byli pos-
láni zpět na základnu. MK

Mikulášská nadílka 
Mikuláš i  letos začal pro naše malé hasiče 
dřív než ostatním. Dopoledne k nim totiž do-
razila trojice vedoucích, aby jim nadělila vý-
služku. Nebylo to zadarmo, stejně jako 
Mikulášovi museli naše “naděje” přednést 
básničku. Jejich snažení bylo pak po zásluze 
obdarováno. Kromě mikulášské nadílky byl 
dětem předán i vánoční dárek, který by měly 
rozbalit až pod stromečkem, což se však ne 
ve všech rodinách podaří. Rozzářené oči dětí 
byly důkazem, že jim tato návštěva udělala 
radost. 

Slovo starosty 
Zdravím všechny hasiče a příznivce našeho 
sboru. Jelikož je toto poslední číslo letošního 
roku, rád bych se ohlédl za tím, co nám le-
tošní rok přinesl. Ten nebyl rozhodně takový,  
jaký jsme si představovali. Vládní opatření 
nám z kraje roku nedovolila uspořádat Val-
nou hromadu, ani soutěže pro malé hasiče, 
a co mě osobně nejvíc mrzí, ani náš tradiční 
ples. Když už se konečně rozvolnilo, stihli 
jsme zorganizovat oblíbený Řád zlatého kot-
líku, který byl skvělý, následně po dlouhé od-
mlce i závody pro mládež na domácí půdě, 

kde naši svěřenci obsadili snad všechny pří-
čky. Letošek byl zvláštní i pro jednotku a sbor. 
Ve spolupráci s obcí se totiž podařilo hned 
několik  věcí, například pomoc Mikulčicím, 
dlouho projednávaná obnova vozového 
parku a  také preventivní činnost pro ZŠ. 
V době, kdy jsme doufali,  že už je pandemie 
na ústupu, jsme uspořádali helloween, za 
který moc děkuji všem zúčastněným a ženám 
z Libišského sokola. Měli jsme do konce roku 
připravené  ještě dvě akce,  tradiční čtyřboj 
a novou akci Peklo, které nám bohužel zha-
tila opět sílící pandemie. Tak snad příští rok 
už konečně uspořádáme vše, co máme nap-

lánováno. Nako-
nec bych rád zmínil, 
že se nám podařilo 
zprovoznit nové inter-
netové stránky,  na kte-
rých se dozvíte vše o naší 
činnosti. Závěrem bych 
vám všem chtěl popřát 
krásné a  klidné  Vánoce 
v kruhu rodinném. Každému ať 
se splní jeho přání a do nového 
roku mnoho sil trpělivosti a odhod-
lání. Mějte se a odpočívejte.                      

 JJ

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. 
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HASIČSKÉ LISTY
SDH Libiš 

Libušino náměstí

HASIČSKÉ LISTY

Silný vítr páchal škody i v Libiši Pozvánky  
na akce SDH Libiš  
Všichni doufáme, že nám situace  
dovolí a my budeme moci uskutečnit  
následující akce.  
15. 1. 2022 - Valná hromada SDH Libiš  
26. 2. 2022 - Floriánkovo uzlování  

Nové dresy  
mladých hasičů 

Vedoucí mladých ha-
sičů si pro své svě-
řence u  příležitosti 
vyhlášení nejlepších 
hasičů připravili velké 
překvapení. Covido-
vou dvouletku totiž vě-
novali i  přípravě 

nového designu dresů. Libišské hasiče díky nim 
na žádných závodech nepřehlédnete. S grafikem 
přepracovali znak Libišských hasičů tak, aby v něm 
byl dominantní znak obce Libiš – erb se Svatoja-
kubskou mušlí nad labskými vlnami. Tento znak je 
v černých obrysech na přední straně. Název obce, 
a tedy příslušnost k našemu sboru byl navržen 
v plamenném street art písmu ve výrazných bar-
vách žluté, červené a modré. Stejnými barvami 
máme posprejované černé rukávy. Žlutými pla-
meny jsou rovněž ozdobeny boky dresu. Dresy ve-
doucích se liší pouze krátkými rukávy. Nejen 
vedoucí těší, že děti mají z dresů obrovskou ra-
dost. Před prázdninami jsme je stihli pokřtít na 
prvních závodech o Železného hasiče juniora ve 
Veltrusech, kde jak naše výkony, tak nové dresy 
přitahovaly velkou pozornost. Těšíme se na další 
fotky ze stupňů vítězů s Lišáky Libišáky  

MŠ 



HISTORICKÉ OKÉNKO

Přípravka SHD Libiš zvítězila 
v Přívorském ZPV 
Dne 9.10 se konaly závody ZPV v Přívorech. Naše 
druhá hlídka v kategorii přípravka proběhla celou 
trasu v  neuvěřitelném čase 15:57 a  nedostala 
žádné trestné body. Žádné jiné družstvo je již ne-
dokázalo předběhnout a tak obsadili 1. místo.  
Složení družstva vítězného družstva: Matyáš 
Vydra, František Charvát, Karolínka Charvátová, 
Viktorka Štětková a Anička Mrázková 
Všem ostatním účastníkům moc děkujeme za 
předvedené výkony.

Ladění klubovny 

S blížící se zimou dotáhli vedoucí mládeže s po-
mocí dalších členů SDH Libiš práce na dokončení 
rekonstrukce klubovny mládeže. Zázemí nám po-
skytuje obec  v horním patře zdravotního středi-
ska. V loňském roce jsme díky její podpoře mohli 
vyměnit podlahové krytiny. Nyní jsme dokončili 
novou výmalbu. Hlavním úkolem bylo změnit 
uspořádání klubovny tak, abychom vytvořili 
jednu učebnu a jednu místnost vyčlenili pro po-
hybové aktivity. Zároveň jsme doplnili některé vy-
bavení – botníky, věšáky, kuchyňku a  židle. 
Zároveň se nám podařilo pořídit TV, pro rozšíření 
možností školení naší mládeže a  pro potřeby 
video rozboru našich závodních výkonů, přede-
vším při závodech v požárním útoku. Věříme, že 
se naši mladí hasiči budou v  nové klubovně 
dobře cítit a projeví se to i na jejich sportovních 
výkonech :-) MŠ

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 ci-
vilních řežích mstí obyvatelstvu za svou nemo-
houcnost. Celé vojenské pluky přebíhají do zajetí, 
aby ušly tyranii Rakouské. V roce následujícím jest 
ve znamení dalších rekvizic. Poživatiny jsou vydá-
vány na lístky, bují lichva. Podvody jsou na den-
ním pořádku. Císař František Josef zemřel 
a nastupuje Karel I. Lidstvo doufá, že snad nyní 

ustane běsnění válečné, 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 de-
monstrace pro skončení války a  za chléb. Jest 
bolno dívati se na vychrtlé postavy dětí, žen 
a mužů. Hlad míří i mezi zemědělce na venkově, 
neboť tento rok rekvizice všechno sebrala. V měs-
tech děti sotva škole porostlé prodávají své tělo 
za kousek chleba, jen aby ukojily hlad. Amerika 
toho roku vypověděla centrálním mocnostem 

válku. Jest to předzvěst boje na 
život a na smrt. 
K tomuto článku nepřipojujeme 
fotografii z  válkou zbídačené 
obce, nýbrž z  veřejného okre-
skového cvičení, které se usku-
tečnilo v  roce 1926. Fotografie 
jest důkazem, že i přes veškerou 
tragédii války se náš národ po 
jejím konci dokázal rychle vzpa-
matovat a lidé libišští i okolní si 
užívali šťastné období naší repu-
bliky. MŠ

Foto: Veřejné okreskové cvičení 13.6.1926 

Naše jednotka byla 1.12. v 15:39 povolána k po-
žáru nízké budovy v Libiši. Při našem příjezdu byl 
altán již celý v plamenech. Po rozvinutí jednoho 
proudu, jsme zahájili hasební práce. Oheň se na-
štěstí nerozšířil na další budovy. Požár byl zlikvi-
dován cca 30 minut po příjezdu. Na místě jsme 
setrvali a na příkaz velitele zásahu ještě prováděli 
ochlazování. Na základnu jsme se vrátili kolem 
18 hodiny. MK

Čtrnáctý výjezd výjezdové jednotky v roce 2021 

Když se 30.10. na libišské střechy snesl soumrak, 
z temných zákoutí vylezla strašidla, aby na dob-
rodružné stezce opět pobavila a také trochu po-
strašila nejen děti, ale také jejich rodiče. Na 
organizaci této akce se tentokrát nepodíleli pouze 
členové SDH Libiš, ale také členky z TJ Sokol Libiš. 
Na dobrodružné stezce se tentokrát sešlo přes 
150  statečných dětí, které mnohdy vypadaly, že 
se strašidel bojí méně než jejich dospělý dopro-
vod. Za jejich odvahu je čekala v  cíli odměna 
a  možnost si ještě zasoutěžit. Doufáme, že se 
akce všem líbila a my v této tradici budeme po-
kračovat i v dalších letech. JB 

Nebojte se lesa nic aneb halloween po česku

8.11 začala rekonstrukce Mělnické ulice od obec-
ního úřadu k benzinové stanici MOL. Díky tomu 
musely být upraveny trasy autobusových linek 
348, 471 a 473. Linky nejezdily na zastávku Libiš 

Samoobsluha - místo toho zastavovaly na za-
stávce Libiš na Pražské ulici, kde byl před zastáv-
kou zřízen provizorní přechod pro chodce 
a rychlost byla ze 70 km/h snížena na 50 km/h. 
Bohužel, ne všichni řidiči tuto rychlost dodržovali 
a přechod respektovali. Z tohoto důvodu byla, po 
dohodě s obcí a velitelem výjezdové jednotky, vy-
slána každý den k přechodu dvojčlenná hlídka, 
která pomáhala, od 6:30 do 7:45  dětem a obča-
nům (mířícím do Neratovic a do Prahy), bezpečně 
přechod přejít. Poslednímu školákovi jsme po-
mohli přes přechod přejít v pátek 26.11. Od ná-
sledujícího pondělí se autobusové linky vrátily do 
normálního módu. MK

Pomáháme bezpečně přejít Pražskou ulici

Školení vedoucích 
mládeže 
O víkendu 23.-24.10. se Jiří Kopačka, Kristýna 
Kopačková a Michal Kadlec zúčastnili školení 
vedoucích III. stupně. Ústní, praktickou a pí-
semnou zkoušku zvládli bez ztráty kytičky. 
Úspěšnou obhajobu vedoucího III. stupně má 
za sebou Michal Štětka a Linda Štětková. Lud-
mila Boušková a David Zygmund úspěšně ob-
hájili vedoucího II. stupně.  Moc jim 
blahopřejeme a  přejeme krásná léta s  naší 
mládeží.  MK

Vážení spoluobčané, v minulém měsíci jsme se opakovaně setkali s nevhodnou ma-
nipulací s propan-butanovými lahvemi. Chcete-li se dovědět, jak ji správně sklado-
vat a na co si dát pozor, podívejte se na stránky www.bezpecnelahve.cz  MŠ
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TVOŘILY JSME HVĚZDY

Poslední letošní tvořivé odpoledne bylo 
na přání. Po více než roce jsme pod ve-
dením paní Jany Císařové s děvčaty pra-
covaly se senem. Výsledkem byla 
hvězda, kterou mnohé z nás nazdobily 
převážně přírodními dekoracemi. Zájem-
kyň bylo již tradičně mnoho, a tak jsme 

touto prací vyplnily dvě odpoledne. 
Druhý den, kdy přišla na tvoření i naše 
věrná mládež, přišli kromě hvězd na řadu 
i dekorační sobíci, kteří následně zaujali 
i nás dospělé. Když po posledním mac-
ramé tvoření, kde jsme dělaly Anděly 
a Andělky, děvčata projevila zájem ještě 
o  vánoční hvězdu na dveře – tvoření, 
které jsme v loňském roce byly nuceny 
zrušit, byly jsme rády a tvoření hned za-
jistily. Až později jsme si uvědomily, že 
pracovat se senem jsme vždy chodily do 
jídelny základní školy a tam nyní jít ne-
můžeme, protože ve škole probíhá pře-
stavba. Po přemýšlení, kde bychom 
mohly bez obav s děvčaty vysypat haldu 
sena, nás napadli hasiči. Vyšlo to a my 
jsme mohly tvoření zrealizovat. V pro-
storu staré hasičárny jsme získaly na dva 
dny azyl a  bylo to opravdu super. Za 
vstřícnost, ochotu a za poskytnutí prostor 
hasičům velice děkujeme. Děkujeme také 
všem ženám za celoroční přízeň, obci 
Libiš za podporu a věříme, že se budeme 

společně setkávat i v roce příštím. Všem 
Vám přejeme radostné blížící se Vánoce, 
pevné zdraví a  hodně štěstí a  lásky 
v novém roce. 

Jaroslava Holinová  
a Drahomíra Zizlerová

Děti z Dětského rádia Mělník ze studia 
Libiš mají za sebou další krásný i když 
velmi náročný vysílací rok. Zvládly 
spoustu úžasných rozhovorů a reportáží 
s osobnostmi České republiky a z mnoha 
míst naší krásné země. I přes nepřízeň co-
vidové atmosféry natočily 48. dílů a při-
bližně 60 hodin zvukových materiálů. 
Skvělá činnost je i ve spolupráci s měs-
tem Mělník. Kdy moderátoři vdechli 
zvukový život jejich periodiku Mělnická 
radnice. Pomáhá se tak všem občanům, 
tedy i  těm s  handicapem, kterým již 
dobře neslouží zrak a informace se dozví 
prostřednictvím úst našich dětí. 

Témata na jednotlivé 
vysílací pořady si volí 
děti dle jejich uvážení 
či aktuálně význam-
ných událostí v daném 
týdnu. Informují své 
posluchače o  akcích, 
které se dějí v  jejich 
okolí a  slouží zároveň 
i jako pozvánka. Děti se 
rétoricky vzdělávají, 
učí se pracovat s  tex-
tem, skládají básničky, 
povídky, scénáře a pří-
spěvky. Český jazyk je 

provází v  psané i  mluvené formě a  je 
vidět i slyšet, že je to baví. Přejeme všem, 
aby prožili ve společnosti svých blízkých 
a rodiny ty nejkrásnější vánoční svátky. 
V novém roce ať jste všichni zdraví a se-
tkáte se opět s laskavostí, tolerancí a na-
jdete cestu pokory a  lásky k  ostatním 
lidem. Všem nám přeji ať se brzy změní 
myšlení dnešní konzumní společnosti 
a hodnoty, které se propagují a vyznávají. 
Děti nám ukazují tu správnou cestu tak 
jim naslouchejme. https://detske-radio-
melnik.webnode.cz 

Marta Doležalová

Úspěšný rok 2021 libišských rozhlasáků Cukroví  
pro Jakuba 
V  prosinci připravíme pro libišský 
domov seniorů U  sv. Jakuba, tak jako 
v loňském roce, každá talíř jakéhokoliv 
vánočního pečiva.   
 
Přidejte se k nám! 
Před loňskými vánočními svátky udělalo 
Vámi darované cukroví obyvatelům libiš-
ského domova seniorů velkou radost. 
Rády bychom je proto obdarovaly i letos. 
Pečivo budeme seniorům předávat 
v týdnu před vánočními svátky. Předejte 
ho, prosím, v sokolovně paní správcové 
do neděle 20. 12. 2021. Bližší informace 
Vám dáme kdykoliv na telefonu 602 467 
221. Budeme moc rády,  

když se k nám přidáte.           
J. Holinová a D. Zizlerová   
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10. září jsme zorganizovali autobusový 
zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech. 
Celý autobus jsme obsadili a užili jsme si 
normálního života mezi stánky všeho 
možného. Někteří si došli na kafíčko 
a někteří na medovinu, nakoupili jsme 
česnekovou sadbu i okrasné velké čes-
neky a  také lilie, které vyrostou dva 
metry. Výlet se moc povedl, takže, kdo 
bude mít zájem, v  září pojedeme zase 
jako každý rok. 
V září jsme také moštovali jak se dalo, 

jen ne o sto šest. Naše moštárna má už 
něco za sebou a tak zvažujeme, co dál? 
Díky panu Komárkovi, jeho spolupra-
covnicím a spolupracovníkům a také čle-
nům výboru se nakonec podařilo 
moštovací sezónu zdárně ukončit. 
V říjnu jsme měli dvě akce. První z nich 
byla Zahrádkářská výstavka našich vý-
pěstků. Soutěžní exponáty zaplnily celou 
zasedací místnost obecního úřadu. Děku-
jeme všem našim členům za to, jak to po-
jali. Nejen, že přinesli svoje výpěstky, ale 
někteří i napekli a hosté mohli ochutnat, 
posedět, něco popít. Navštívili nás i oby-
vatelky z Domu s pečovatelskou službou 
Sv. Jakuba a poseděly s námi v naší klu-
bovně. Výstavka se vydařila a tak ještě 
jednou děkujeme všem, co se o  to za-
sloužili i návštěvníkům, kteří se v hojném 
počtu přišli podívat. 
16. října vyvrcholila naše činnost Dýňo-
váním. Kdo může, přinese dýně, které 
vypěstoval a každá dýně je zvážena. Vy-
bíráme jednu dýni největší a jednu dýni 
nejkrásnější. Vítězové byli ocenění věn-
cem z  břečťanu: -). Po vyhodnocení si 
opečeme buřty a  hodnotíme celou se-
zónu. Donesené dýně jsme pak, jako 
každý rok, věnovali do Základní školy 
a do Mateřské školky v Libiši. 

11. prosince jsme měli mít, jako každý 
rok, Mikulášskou. Bohužel díky sou-
časné situaci jsme museli akci zrušit. Do-
volte mi tedy, abych jménem výboru ZO 
ČZS poděkovala všem našim členům za 
jejich práci v tomto roce, za spolupráci 
a vstřícnost pracovníkům obecního úřadu 
v Libiši a všem čtenářům popřála pevné 
zdraví a štěstí do r. 2022. Přejeme krásné 
Vánoce a šťastný Nový rok. 

Za ZO ČZS Libiš 
Jiřina Zemanová 

Ze života zahrádkářů v Libiši

Blíží se přelom roku, čas sváteční, rozjí-
mání a naděje, čas vánoční, čas Tří králů. 
Tři králové tvoří zpravidla tři koledníci, 
převlečení za bájné krále (Mudrce z Vý-
chodu), kteří se podle tradice přišli po-
klonit do Betléma novorozenému 
Ježíškovi. Vedoucím skupinky musí být 
osoba starší 15 let, vybavená průkazem 
koledníka. Číslo průkazky se shoduje 

s číslem pokladničky. Skupinka chodí od 
domu k domu nebo koleduje v ulicích, 
přináší lidem radostnou zvěst vánočních 
svátků, obdarovává je drobnou pozorností 
(například malým balením cukru či ka-
lendáříkem). Může také zazpívat někte-
rou koledu, nejčastěji My tři králové 
jdeme k Vám. Tříkrálové kasičky najdete 
též v kostelích, místních úřadech či na 

jednotlivých farnostech. V případě, že to 
aktuální epidemiologický stav dovolí, 
budou ve vašem okolí koledovat Tři krá-
lové a přinésou vám tak radost a boží po-
žehnání ve dnech 3. - 16. 1. 2022. Při 
nepříznivé situaci je připraveno netra-
diční řešení a to online koleda. Finanční 
příspěvek pak můžete provést podle po-
kynů, uvedených na webových stránkách 
Tříkrálové sbírky www.trikralovas-
birka.cz. Aby byly příspěvky dárců rozli-
šeny, je nutné uvést PSČ Charity, které 
budete chtít finanční dar věnovat – 
v našem případě 277 11. Online sbírka 
bude probíhat v termínu od 1. 12. 2021 
do 30. 4. 2022. Závěrem nám dovolte po-
děkovat všem zaměstnancům, kteří s ne-
utuchajícím odhodláním pečují 
o všechny klienty, všem, kdo nás podpo-
rují a spolupracují s námi. Čtenářům pře-
jeme šťastné a  klidné svátky vánoční 
a hlavně zdraví do roku 2022. 

Za Charitu Neratovice 
Irena Růžičková 

Požehnaný čas vánoční, čas Tří králů
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