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Úvodník starostky
Milí spoluobčané,
již čtvrtý rok Vás zdravím úvodním slovem v našem zpravodaji. Poslední dvouleté období nebylo pro nikoho z nás
jednoduché, byli jsme zasaženi pandemií
koronaviru a s ní souvisejícími neblahými důsledky. Covid snad odezní, ale
budeme se muset vypořádávat s nastalou
inﬂací a nárůstem cen, a to nejen energií.
Stejně jako domácnosti, pocítí zdražení
i provoz obce, který bude vyžadovat vyšší
náklady. Snažíme se dlouhodobě odpovědně hospodařit např. výměnou úsporných LED svítidel veřejného osvětlení,
byla to správná cesta k úspoře. Zjara nás
čeká plánovaná oprava osvětlení libiš-

ského sídliště - ulice V Chaloupkách
a Budovatelů a v Nové Libiši - ulice
Nová. Je proveden pasport veřejného
osvětlení. Každý sloup je označen 3-mí-

stným číslem ve výši 1,2 m nad zemí,
čísla můžete využít pro rychlou lokalizaci
místa v případě tísňové situace.
Pavlína Komeštíková

Obec Libiš v roce 2021/2022
Stavby dokončené
a plánované
– V loňském roce se dokončil chodník
z Mělnické ul. ke zdravotnímu středisku
a vznikly zde nové přechody pro chodce.
– V tomto měsíci bude skončeno výběrové řízení na generálního dodavatele revitalizace Špičákovy zahrady. Stavba by
se měla stihnout ještě v letošním roce do
konce října. Pokud upravíme projekt
o chytrou technologii, např. lavičky
umožňující nabíjení mobilního zařízení
a modrou technologii ve formě retenční
plochy, která zadrží vodu, můžeme znovu

zkusit požádat o dotaci z MMR (Ministerstva místního rozvoje) zpětně.
– Je naplánovaná realizace komunikace
ul. Pod Silnicí s návazností vybudování
autobusové zastávky na ul. Mělnická
proti bývalým uhelným skladům. Dále by
měla být dokončena plánovaná zastávka
U Slávisty ve směru Neratovice - Mělník
(před vatárnou).
– Na evangelickém hřbitově se přistaví
další kolumbária, zváží se zde otázka veřejného osvětlení. Těší mne, že se mi podařilo najít dárce na restaurování
památných hrobů.

– Hledá se shoda v názoru, kde by mohlo
vzniknout workoutové hřiště pro mládež,
na webu připravujeme ankety, kde můžete svůj názor vyjádřit.

Školství
– Započatá půdní vestavba školy se vloni
pozastavila na dva týdny. Důvodem bylo
zjištění nedostatečné nosnosti podlahy
v 1. nadzemním podlaží pro vybudování
výtahu. Dodavatelská společnost stavby
Reader&Falge i díky této skutečnosti plánový termín předání nedodrží, dílo bude
předáno s největší pravděpodobností až
na konci dubna, což vedení obce nese
s nelibostí. Následně musíme urychleně
zajistit úklid školy a započne příprava na
výuku. Předpokládejme, že se škola
z Lobkovic přestěhuje zpět do Libiše
kolem poloviny června.
– Co se týká II. stupně ZŠ sděluji, že byla
z mé strany započata jednání s okolními
obcemi. Obec Tišice vychází jako jediný
rovnocenný partner do dobrovolného
svazku měst a obcí pro vznik svazkové
školy II. stupně. Svazková škola by tak
mohla využít prostory uvolněné lobkovické školy. Jde však o velice náročný
proces s mnoha proměnnými. Jedna
z nich je i to, zda nám město Neratovice
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dlouhodobě pronajme budovu. Výsledek
budeme znát až na základě dalšího jednání.

Územní plán
– Připravuje se veřejné projednávání
územního plánu. Nový územní plán by
mohlo zastupitelstvo schválit do září
2022. Sledujte úřední desku OÚ Libiš.

Akce
– Vy, občané, často sami připravujete za
sebe nebo za sdružení či spolek různé
akce pro druhé. Obec pro Vás připravuje
výstavy v obecní knihovně, právě probíhá
do 21. 2. beneﬁční výstava betlémů paní
Jaroslavy Holinové a pana Jiřího Lin-

harta. Výtěžkem z dobrovolného vstupného podporujeme akci Šance pro Tomáše, kterou pořádá Klub sběratelů
kuriozit pro Tomáše Havlíka na rehabilitace. Nejen v pondělí a ve středu dopoledne se v knihovně mohou od března
setkávat maminky s dětmi. Letos se můžeme těšit na oslavy 90 let spolku TJ
Sokol Libiš a 125 let SDH Libiš s výročím 20 let od povodní 2002. Na začátek
léta připravujeme také koncert hudebních
skupin ŽÍŽEŇ a Revival Kabát.
Mgr. Pavlína Komeštíková, starostka

Blahopřejeme
spoluobčanům, kteří
oslavili významná jubilea
Leden 2022
Bernard Tomáš, Koubková Eva,
Šišková Milena, Uhrová Ludmila,
Kletečková Marta, Šestáková Alena,
Vacková Vlasta, Vyskočilová Hana,
Suchá Helena, Knotková Eliška
Únor 2022
Feldbábelová Anna, Provazník Jiří,
Kamberská Jana, Krátký Vlastimil,
Pelikánová Eva, Klásek Jan,
Havlová Květoslava

Lékař v obci
Jsme si vědomi toho, že pacienti musí za
MUDr. Mavrogeni až do Předboje nebo
do Prahy. Mnoho z Vás má však registraci u lékařů na neratovické poliklinice,
kam je jednoduché autobusové spojení.
Vedu opakovaná jednání se společností
Všeobecný lékař s.r.o., kteří jsou jediní
ochotní otevřít ordinaci v Libiši za podmínek, která jsou v jednání. Vlivným kri-

tériem je počet registrovaných u této nové
společnosti. Kdyby nám paní doktorka
zanechala pacienty v libišské ordinaci,
plynule by je bývala převzala nová společnost a ještě by rozšířila ordinační
dobu, jak jsme po paní doktorce chtěli.
Do prázdné kartotéky se lékaři nehrnou.
Nyní záleží na individuální registraci
každého z Vás.
PK

Vítáme nové občánky
Novými občánky naší obce jsou:
* Mour Michal
* Ptáčková Gabriela
* Tatar Jan
* Bartošová Klára
Vítáme je s přáním, aby se jim na světě mezi
námi v Libiši líbilo a ve zdraví dobře žilo.
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Rubrika: Chci vám napsat...

Napište nám, co vás v naší obci trápí, nebo naopak, co máte rádi a co vám dělá radost.

ČIN ROKU
Před 10 lety, když jsem působila jako ředitelka základní školy a mateřské školy
v Kojeticích, ocenila jsem dětský čin pětiletého Kristiána Choděry, který na
Mšenských skalách zachránil svou maminku pocházející z Libiše, paní Markétu
Vernerovou, roz. Albertovou. Sportovní
maminka se před zraky dítěte propadla ze
skal dolů. Duchapřítomný syn našel v batohu mobil a zavolal záchranáře. Shodou
okolností měl službu hasič pan Albert,
bratr Markéty. Zlomená pánev se již za-

hojila. Z malého statečného chlapce je
dnes urostlý mladý muž.
Další čin roku, který Vám chci popsat se
stal loni na Mikuláše. Paní Matoušková
sháněla na svém poli u Vojtěšské a Pražské silnice lupení pro králíka. Možná nebyla ve tmě tak vidět, ale paní si vybavuje
pouze to, že utrpěla náraz a zatmění.
Náraz způsobilo auto, jehož řidič bezohledně ujel. S pohmožděninami a několika zraněními hlavy zůstala ležet ve
sněhu a v zimě bez pomoci na cestě. Několik osob přešlo bez reakce kolem, až
paní Kateřina Štěpánová při venčení psa

se paní Matouškové všimla a okamžitě
zavolala záchrannou odbornou pomoc.
Ta se zotavila a pátrala celý leden po své
zachránkyni v zasažené paměti. Nakonec
se jí to povedlo a osobně jí, šťastná, poděkovala za záchranu života. Mě požádala, abych o jejím záslužném činu dala
vědět i na tomto místě. S velkou úctou tak
činím. Kdo zachrání lidský život,
vždycky obdiv zaslouží! Chodci, noste
reﬂexní pásky tam, kde není chodník.
Ať jste ochraňováni
Vaše Pavlína Komeštíková, starostka

Upozornění na krádeže v obci

Vandalismus

Zejména senioři, buďte opatrní, zamykejte důsledně své příbytky!
Množí se případy loupeží, i když jsou obyvatelé vzhůru, drzost lupičů je velká. Nemusí vždy vše dobře dopadnout, jako dopadení zloděje mělnickými kriminalisty
z konce ledna!

Vitrína a autobusová zastávka „Autobusové nádraží“ - vedle uhelných
skladů je neustále kompletně poškozována pomalováním ﬁxami

- poškozování cizí věci

Je domov místem, kde se cítíme nejbezpečněji?
Vážení spoluobčané, naši milí senioři.
Pro většinu z nás je domov místem, kde
se cítíme nejbezpečněji. Bohužel i zde je
nutné počítat s tím, že se můžeme setkat
s různými druhy nebezpečných situací.
Obtížná doba, kterou jsme procházeli,
znamenala pro mnohé ztrátu základních
životních jistot. Bohužel, to se odrazilo
i ve zvýšeném počtu páchaných trestných
činů a „drzosti“ jejich pachatelů, kteří se
neostýchají páchat vloupání do bytů
a domů ani v případech, kdy jsou obyvatelé v domácnostech přítomni nebo loupežných přepadení přímo za bílého dne.
Dovolujeme si Vám přinést několik praktických rad a tipů, jak se z hlediska prevence „vyhnout problémům“ nebo
z hlediska zásad bezpečného chování reagovat, když už mi „nebezpečí hrozí“.
Když se zaměříme na to, jaké typy problémů se nám doma můžou nejpravděpodobněji stát, tak zde máme dvě hlavní
skupiny se stejným motivem, kterým je
majetková trestná činnost. První velkou
skupinou jsou krádeže vloupáním, tedy
situace, kdy lidé nejsou doma a pachatelé
násilně vniknou do jejich obydlí s cílem
ukrást cokoliv cenného. Druhou oblastí
jsou situace, kdy jsou lidé přítomni doma

a pachatelé se pod různými záminkami
dostávají do jejich obydlí, kde je pak podvodem nebo krádeží často připraví o celoživotní úspory.

Zde nabízíme pár rad:

n Vždy zamykejte. Při odchodu i po příchodu.
n Větší množství peněz v hotovosti je
lépe uložit do banky
n Pro všechny případy je dobré mít
kopie všech dokladů, fotograﬁe cenných věcí nejlépe i s výrobními čísly.
Zvýší to nejen šance Policie na dopadení pachatele, ale také usnadní jednání s pojišťovnami při likvidaci
pojistné události.
n Pokud opouštíte Vaše obydlí na delší
dobu (např. v období léta), tak doporučujeme udělat několik jednoduchých kroků, aby eventuální pachatelé
nepoznali, že nejste delší dobu doma.
Doporučujeme nastavit časový spínač
na pár světel v obydlí, přesměrovat
poštu a případně i požádat příbuzné či
sousedy o několik nepravidelných
návštěv obydlí.
n Jmenovku na dveřích mějte vždy
v množném čísle např. „Novákovi“.

n Na plotě mějte ceduli „POZOR PES!,
“ i když psa nemáte. Může to odradit
potenciální útočníky.
Vhodně vybrané a instalované mechanické prvky zabezpečení mohou
nejen odradit pachatele, ale bezesporu přispějí i k většímu pocitu bezpečí:
n Kvalitní zámek, případně i přídavný
zámek
n Bezpečnostní dveře s odpovídajícími
zárubněmi (rámem)
n Panoramatické kukátko či videotelefon
n Řetízek či jiná bariéra proti rozražení
dveří
n Dobré osvětlení ve všech prostorách
domu i kolem něj – to platí především
pro oblast vstupu do domu.
n Kamerový systém nebo alespoň maketa kamery
Udržovat dobré sousedské vztahy může
pro někoho znít jako klišé, ale v praxi je
to tím nejlepším preventivním opatřením.
Nejen, že budete schopni rozeznat případné podezřelé lidi v blízkosti svého
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měl být vybaven identiﬁkačním průkazem, kde je číslo na ﬁrmu, pro kterou pracuje. V případě i těch
nejmenších pochybností doporučujeme vždy si ověřit jeho totožnost na
této telefonní lince.
Doma vždy používejte dveřní kukátko
a vždy se přesvědčte, komu otevíráte.
Pokud něco přebíráte, mějte dveře zajištěné řetízkem, nebo alespoň nohou.
Neotvírejte, pokud se nepřesvědčíte,
kdo je za dveřmi.
Při příchodu domu mějte klíče připravené v ruce a rozhlídněte se kolem
sebe. V případě, že uvidíte někoho podezřelého, jděte na nějaké bezpečné
místo (obchod, MHD).
Preferujte použití výtahu. Vždy je
lepší, abyste v něm nebyli sami
s cizím člověkem.
Jestliže přijdete domů a všimnete si
známek násilného vniknutí, nikdy nechoďte dovnitř. Možný pachatel by
mohl být stále uvnitř, či byste mohli
znehodnotit stopy pro policii. Vhodnější je jít na bezpečné místo, např.
k sousedům, a zavolat na Policii.

n Jestliže se již ocitnete s pachatelem ve
vašem obydlí, snažte se opustit domov
a dostat se do bezpečí. V případě, že
by únik byl příliš riskantní, dejte útočníkovi vše, co žádá. Nic nestojí za případná zranění. Pokud pachatel i tak
pokračuje ve fyzickém napadání, je
nejlepším řešením lehnout si na zem
a krýt si citlivá místa – nohy přitáhnout k tělu a rukama si krýt hlavu.

Další den jsme od samého rána připravovali zvířátkům ovoce a zeleninu, které
jsme navazovali na provázky, chystali
jsme ptáčkům lojové koule, abychom jim
udělali radost. Dobroty děti rozvěsily na
větvičky stromů a druhý den jsme se šli
podívat, zda zvířátka dárečky od nás objevila a snědla. To bylo radosti, když jsme
je našli okousané a ozobané.
Protože v dalších dnech udeřily silnější
mrazy, využili jsme jedno dopoledne
k tomu, abychom šli s dětmi do místní
knihovny. Zde se děti seznámily s pravidly, které se musí dodržovat, když si
knihu vypůjčí domů a samy potom
mohly nahlížet do knih. Také jsme měli

možnost prohlédnout si vystavený betlém
ze slaného těsta, který jsme před dvěma
lety s dětmi vyrobili. Věřím, že i děti se
sem budou se svými rodiči vracet.
Přejeme všem krásné zimní dny.
Zámečníková Alena,
učitelka ze třídy Včeličky

obydlí, protože víte, kdo kde bydlí, ale
budete mít i jistotu, že v případě potřeby
se můžete na své sousedy spolehnout.
Pamatujte, že nemáte žádnou povinnost
pouštět kohokoliv k Vám domů.
n Umožněte vstup do bytu jen osobám,
kterým důvěřujete. Pachatelé se často
snaží vytvořit psychologický tlak pod
všemožnými záminkami, abyste jim
otevřeli dveře a umožnili vstup do
obydlí. Může to být vrácení přeplatku,
havárie vody, vzkaz od příbuzných, tíživá životní situace a podobně. V případě, že někdo potřebuje akutní
pomoc, obraťte se na někoho dalšího
– policii, městskou policii, zavolejte
sousedce, jestli by nemohla přijít. Doporučujeme to také člověku za dveřmi
říci, že už mu voláte pomoc. Ve většině případů už toto odradí případné
pachatele.
n Nepouštějte bez předchozího ohlášení
nikoho dovnitř, popř. si ověřte totožnost údajného zaměstnance u společnosti, pro kterou má pracovat. Každý
zaměstnanec, opravář a technik by

V zimním čase

Každý den chodíme s dětmi ven a pozorujeme okolní přírodu a svět kolem nás.
Často chodíme do Černínovska, které je
pro nás obrovským zdrojem nejen pro
pozorování, ale i pro zkoumání. V tomto
zimním čase jsme se věnovali tématu
volně žijících zvířat. Navštívili jsme střelnici „Na Pakách“, kde děti s nadšením
vyhledávaly stopy, které objevily, poznávaly a přiřazovaly je k obrázkům zvířat.
S velkým zápalem si je zkoušely vylévat
sádrou. Ve školce je potom vybarvily
a ponechali jsme je k následným aktivitám a činnostem.
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Pevně věříme, že se právě Vám/nám tyto
situace vyhnou, ale pokud ne, pokuste se
udržet klid a rozvahu a myslete především na jediné: největší bohatství které
máte je Vaše zdraví!!!
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
150 hasiči
155 zdravotní záchranná služba
158 policie ČR

Za Komisi prevence
kriminality Obce Libiš
Mgr. Pavel Fogl
(materiál čerpán z veřejných zdrojů)

ze školy a školky

V novém roce 2022
Zdravíme Vás v novém roce. Doufejme,
že nám rok tří dvojek přinese mnoho dobrého nejen v oblasti zdraví a vztahů.
Tradiční vánoční jarmark byl kvůli epidemiologické situaci zrušen, a tak jsme

se rozhodli s dětmi vyrobit vánoční přání
a dárky pro seniory v Domě s pečovatelskou službou sv. Jakuba v Libiši, abychom je potěšili. Dále děti vytvořily za
veliké pomoci paní Holinové betlém
z pomalovaných kamenů,
který je k vidění na obec'28ý29È1ËäÈ.ģâ.2/
ním úřadě a byl zapsán
v České knize rekordů.
5($/,=$&(,19(67,&(1È52'1Ë+2
Po Novém roce jsme se
3/È182%129<
sešli v hojném počtu, který
se postupně díky situaci
Investice reaguje na SRWĜHEXSRGSRU\Y]GČOiYiQtåiNĤRKURåHQêFK
kolem covid - 19 měnil.
ãNROQtPQH~VSČFKHPYUHDNFLQDQHPRåQRVWUHDOL]DFHSUH]HQþQt
Onemocněním si prošlo
YêXN\YHãNROiFKEČKHPSDQGHPLHFRYLG-19.
mnoho žáků a téměř všichni
pedagogové. Neustálé změny v hygienickým opatřeních drží všechny ve střehu.
Časté karantény narušují
výuku ve škole. Proto,
jakmile je to alespoň trochu
možné, děti, které zůstávají
doma, se mohou do hodin
připojit online.
V rámci Národního plánu
doučování, které je od ledna
2022 ﬁnancováno EU a pod
záštitou MŠMT mohou žáci
využít doučování, které je

vedeno našimi pedagogickými pracovníky. Naši učitelé zaměřují hodiny na aktuální potřeby žáků. Od druhého pololetí
naše škola pokračuje v tomto projektu
(Národní plán obnovy – doučování žáků
škol ohrožených školním neúspěchem
během pandemie covid-19). Učitelé jsou
připraveni, po dohodě s rodiči, pomoci
žákům překonat potíže spojené s online
výukou.
31. ledna se rozdávalo vysvědčení. Největší radost byla na straně našich nejmladších. Jejich první doopravdické
vysvědčení, to bylo radosti! Přejeme jim,
ať je jejich nadšení neopouští a vydrží jim
co nejdéle.
Děti odešly natěšeny na jarní prázdniny
a vrátily se nám v plné síle a dobře naladěny.
Plánujeme velikonoční jarmark, který
tradičně realizuje paní Jaroslava Holinová, která je vášnivou sběratelkou forem
velikonočních beránků. Tak si držme
pěsti, ať máme všichni možnost se na této
krásné akci potkat.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš
Mgr. Monika Bíbová
a Mgr. Karla Baťhová
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zájmové spolky

Únorová výstava betlémů

Výstava betlémů je tentokrát netradičně
v prostoru knihovny a v knihovně letos
ještě zůstaneme. V březnu se můžete těšit
na ukázku ze sbírky papírových ubrousků
paní Aleny Šedové na téma „Žena“ a na
krásnou sbírku panenek paní Václavy
Kuskové z Libiše. V červnu zavzpomínáme prostřednictvím sbírky pohlednic
ing. Petra Zaorala na výtvarníka Zdeňka
Milera a po prázdninách se naše vzpomínky přenesou na první stupeň základní

Už když jsme v prosinci tři dny před plánovaným termínem z důvodu karantény
zrušili výstavu betlémů, zvažovali jsme,
že ji uskutečníme po Novém roce, v náhradním termínu. Vždyť v době koronavirové je možné i nemožné. A tak jsme
začali naši malou výstavu připravovat tak
trošku jinak, netradičně. Rozhodli jsme
se, že návštěvníkům představíme nejen
vánoční betlémy, ale i ty tříkrálové,
hromniční, postní a velikonoční. Že si
s nimi budeme povídat o tom, že nás
vlastně betlémy provází celým jarem až
do Velikonoc. Kdo se přišel podívat, nově
si mohl prohlédnout betlém z pískovce,
velký betlém z vizovického pečiva, městské betlémy i nové tisky betlémů reklamních z období první republiky. Zlatým
hřebem naší výstavy byl velký skříňový
betlém repliky betlému Cyrila Čalouna,
který v loňském roce úžasně zpracoval
pan Jiří Linhart. A tak se i v tomto povánočním termínu měli návštěvníci na co
těšit. Betlémy si můžete přijít prohlédnout ještě v pondělí 21. 2. 2022.
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školy. Výstavy pro Vás připravujeme ve
spolupráci s Klubem sběratelů kuriozit,
jehož členové Vám alespoň částečně, formou ukázky, své sbírky představí. Po
celou dobu výstav budeme dobrovolným
vstupným pomáhat charitativnímu projektu Šance pro Tomáše. Srdečně Vás na
výstavy zveme a přejeme Vám krásné
jarní dny.
Jaroslava Holinová

Výstavu betlémů si do knihovny přišla prohlédnout i paní Marie Špádová. Paní
Marii na výstavě určitě udělal radost jeden z nejstarších betlémů, které jsme vystavovali, betlém pana Jana Komárka, pocházející z Boskova. A právě z Boskova
pochází i paní Marie Špádová, které tímto přejeme hlavně pevné zdraví, hodně
štěstí, elánu a životní pohody. Rodina, která ji na výstavu doprovodila, nám na ni
prozradila, že nedávno společně oslavili její krásné, 99. narozeniny.
S přáním, abychom se s paní Špádovou ve zdraví potkali
i na naší příští výstavě Jaroslava Holinová a Jiří Linhart

ze sportu

FOTBALOVÉ OKÉNKO
Úvodní slovo předsedy
Zdravím všechny občany naší obce,
členy, příznivce a sponzory naší tělovýchovné organizace a přeji všem hodně
zdraví, dobrou náladu a sportovní vyžití.
V říjnu roku 2021 byl na valné hromadě
TJ zvolen nový výbor organizace, kde
byla přečtena zpráva o činnosti TJ za
uplynulé čtyřleté období a bylo poděkováno zasloužilým členům TJ, kteří odvedli a stále odvádějí skvělou práci.
Sportovci i funkcionáři mají velkou zásluhu na současném výborném stavu
a pověsti celého našeho sportovního
areálu a skvěle reprezentují oddíly
v rámci celé republiky, kraje a okresu.
Chtěl bych znovu poděkovat Obci Libiš
a všem zastupitelům za velkou ﬁnanční

podporu. Naše sportovní organizace by
nemohla pokračovat v činnosti bez dotací
z Obce, darů a příspěvků, které jsou využity na provoz objektu sokolovny, celého areálu TJ a sportovní činnost oddílů.
Zároveň děkuji zastupitelům a vedení
obce za splnění požadavků z valné hromady na nákup nové sekačky a mobilní
buňky pro šatnu žáčků a přípravek oddílu
kopané.
Věřím, že spolupráce naší organizace TJ
a vedení obce bude pokračovat. Jsme připraveni společně organizovat a řešit společenské, kulturní a sportovní akce v naší
obci. Těším se na dobrou spolupráci s Libišskými hasiči a s jinými organizacemi
v naší obci, kteří využívají celý areál

a objekt sokolovny.
Naši sportovci rádi reprezentují a budou
reprezentovat naší sportovní organizaci
a propagovat jméno naší obce Libiš po
celé České republice.
Závěrem bych chtěl požádat občany
o podporu a zapojení se do naší organizace TJ Libiš. Stav členské základny
ovlivňuje možnost získávání ﬁnančních
prostředků od ČSÚ a Stř. kraje. Naše organizace TJ není výdělečně činná a jedinými ﬁnančními příjmy jsou členské
příspěvky TJ a sponzorské příspěvky.
Zpracoval: Vladimír Vávra
předseda TJ Sokol Libiš

OMLUVA - Při přípravě minulého vydání LIBIŠSKÉ RADNICE došlo v elektronickém zpracování k chybě, kdy omylem vypadl
příspěvek TJ Sokolu Libiš. Tělovýchovné jednotě se za toto nedopatření velice omlouváme a příspěvek dodatečně zařazujeme.
Jaroslava Holinová

Hodnocení TJ Sokol Libiš - sezóna 2021/22 podzim
TJ Sokol Libiš je účastníkem divize C, tj.
čtvrté nejvyšší soutěže v České republice.
Aktuálně se mužstvo po podzimní části
soutěže pohybuje v první polovině tabulky a to na 7. místě s celkovým počtem
22 bodů a s aktivním skórem 30:25. Tento
celek se nacházel po pěti odehraných kolech ve spodní polovině tabulky se čtyřmi
body, což absolutně neodpovídalo kvalitě
hráčského kádru. Avšak od tohoto nelichotivého postavení v tabulce jsme se
rázně odpíchli díky usilovné práci v trénincích, ale také změnou herního nastavení a také obsazením jednotlivých postů.
Hráči najednou cítili podporu v tréninkových jednotkách a pochopili, co po nich
jako trenér požaduji. Vyústilo to v jednomyslné tažení soutěží, avšak nesmíme zapomenout, že ne vždy se nám herní projev
podaří prodat na hřišti. Mrzí nás domácí
ztráta se soupeřem z Velkých Hamrů,
v 8. soutěžním kole, ale soupeř byl v tento
okamžik kvalitnější než my. Od té doby
náš celek doma neztratil ani bod, naopak
ze soupeřových hřišť přivezl dvě cenná vítězství. Ke smolnému zápasu pro nás

došlo na hřišti Dvora Králové, kde jsme
vedli zaslouženě 0:2, ale domácí celek
bojovností otočil skóre na svou stranu
a zvítězil nakonec 4:2. Podobný zápas
s nešťastným koncem se nám nevydařil na
hřišti Tochovic. Na oba soupeře se v jarní
části sezóny moc těšíme, kdy jim chceme
oplatit tyto porážky.
Během 15-cti kol se v mužstvu zabydlela
vynikající parta, kterou vede nestor a kapitán týmu Pavel Macháček, který jakoby
ožil a podává nadprůměrné výkony.
K němu se ve stoperské dvojici přidal Michael Šoupa a před nimi zápas od zápasu
rostl Tomáš Šmíd. Nesmíme zapomenout
ani na kraje obrany, kdy se s dobrými, ale
i špatnými výkony prezentovali Tomáš
Stareček a Tomáš Ratner a to až do svého
zranění, kdy je vystřídali Ondřej Kocourek a Martin Terentiev. Ve středu pole výborně v podzimní části zahráli Mykhaylo
Lohoyda, Přemysl Dušek, Dominik
Menčl a Tomáš Přibyl, který je v současné době nejlepším střelcem mužstva.
V přední linii se pak rvali za body Jan Vetešník, Jakub Moravec, Pavel Tylšar, Vla-

dimír Stibora. Nesmíme opomenout ani
další střídající hráče a to Nikoloziho
Khornauliho a Matouše Brabce. Důležitým faktorem pro nás byly i výkony našich brankařů - Michala Brožka a Patrika
Velka, ke kterým se připojil ještě mladý
ambiciózní gólman z našeho B-týmu
David Chládek.
Tolik krátké shrnutí uplynulé podzimní
části divizní soutěže C. Na vzrůstající
kvalitní výkony týmu a jednotlivců bychom chtěli navázat i v jarní části soutěže,
kdy bychom se chtěli nadále prezentovat
kvalitní technickou hrou, která se bude divákům, ať už doma či venku líbit a v každém utkání bychom chtěli pochopitelně
jít za vítězstvím a získat tak co nejlepší
umístění v této soutěži a tím co nejlépe
reprezentovat klub TJ Sokol Libiš a samotnou obec.
V závěru bychom všem rádi popřáli
hodně zdraví, lásky a spokojenosti v nadcházejícím roce.
Za celý tým TJ Sokol Libiš
Miroslav Kratochvíl (trenér)
a Václav Havel (asistent tr.)
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ze sportu

Valná hromada TJ Sokol Libiš
Výkonný výbor TJ Sokol Libiš svolal na
úterý 5. října valnou hromadu, které se
zúčastnilo 83 členů ze všech oddílů a 8
hostů. Termín valné hromady byl několikrát posunut a to hlavně kvůli omezením
spojenými s covidovou situací.
Obsahem valné hromady bylo podání
zprávy o hospodaření, činnosti a úspěších
všech oddílů TJ za uplynulé období, tedy
fotbalu od minipřípravek, přes žáky a dorost až po muže, tenisu i ASPV, kde
kromě cvičení žen a volejbalu vznikl
oddíl stolního tenisu. Od minulé valné
hromady došlo i k rozšíření možností
sportu pro širokou veřejnost vybudováním hřiště na beach volejbal.
Byli oceněni zasloužilí členové TJ a to
zejména kvůli stále aktivní podpoře
sportu a dočkali se zasloužených ovací.
Celý provoz TJ je ﬁnancován jak z příspěvků široké členské základy, tak i, a to

především, z dotace Obce Libiš a dále
i z dotací od MŠMT a sportovních svazů.
Sponzorské dary od jednotlivců i ﬁrem
jsou též vítaným a plně využitým příjmem. Byl zvolen nový výkonný výbor
a kontrolní komise. Předsedou zůstává
i nadále p. Vladimír Vávra, místopředsedou je p. Jana Holubová, hospodářkou
p. Gabriela Jínová a členy pánové Zdeněk Mráz, Milan Mareček, Antonín Vetešník, Michal Škrna, Martin Zach
a Slavoj Kašpárek. Předsedou kontrolní
komise je p. Tomáš Vetešník, členy
p. Pavla Ryšlavá a p. Eduard Šebek. Končícím funkcionářům TJ bylo poděkováno
za odvedenou práci.
V diskuzi vyjádřili trenéři našich nejmenších fotbalistů nespokojenost s nedostatkem šatnových prostor. Návrh
v podobě mobilní buňky se ukázal jako
nejschůdnější a nyní je již v areálu TJ za

podpory Obce Libiš buňka umístěna
a pracuje se na jejím vybavení. Pro jarní
sezonu tak bude již připravena.
JH

Minipřípravka vybojovala na turnaji
v Běchovicích skvělé 1. místo.

Dorost U19 - Zimní soustředění - Stráž pod Ralskem – 27. 1 – 30. 1. 2022

Dlouho jsme se potýkali s otázkou zda
vyrazit v této době na soustředění, nebo
raději zůstat v domácích podmínkách. Po
konzultaci s klukama jsme na poslední
chvilku vybrali soustředění ve Stráži pod
Ralskem. Místo jsme volili na doporučení pana Škrny, který zde již jedno soustředění absolvoval. Hned na začátku nás
čekaly nemilé sms od Plačka se Srchem,
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kteří museli zůstat v karanténě doma. Ve
čtvrtek tedy do autobusu nastupovalo 16
dorostenců a čtyři dospělí. Po přijezdu
a následném ubytování následoval první
trénink v terénu plus kruhový trénink ve
velké tělocvičně. Druhý den jsme jsme
běhali kilometrové úseky, využili krásnou
halu a večer si zaplavali v bazénu a zahřáli se v sauně. Večer byla vědomostní
hra, kterou si připravili
Nejezchleba
s Bůšou a vítězi se
stali Šoul s Kubíčkem. Naopak poslední
Horký
s Šímou museli zpívat. Sobotní dopoledne jsme strávili
v lese a odpolední
trénink byl ve zna-

mení 7 km běhu na čas. Musím říci, že se
kluci pěkně rvali o vítězství. V závěru
měl nejvíce sil Nejezchleba, který v posledním stoupání ze sebe setřásl Kubíčka
s Horkým. Večer jsme si zahráli fotbálek
v hale a potom se již hrálo prší. Nejlepším karbaníkem se stal malý velký muž
Tomáš Horký. V neděli jsme ještě sehráli
odvetu a všichni se těšili na bramborový
knedlík s uzeným masem a zelím, ale
také na příjezd autobusu. Závěrem bych
chtěl poděkovat klukům s U-17, kteří nás
doplnili a rvali se jako lvi a panu Kubíčkovi, který obstarával celé soustředění.
Myslím, že nás zde čekal hezký sportovní
areál a česká kuchyně musela chutnat
každému.
Škrna Michal,
vedoucí mužstva U-19

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
Zdravím všechny hasiče a příznivce našeho sboru, starý rok je již za námi a my
vyhlížíme lepší časy. První letošní šance se
konečně potkat, byla na Valné hromadě
sboru. Potěšilo mne, že účast byla poměrně slušná. Škoda jen, že se nemohli
dostavit všichni. Jsem rád, že se nám Valnou hromadu, i přes počáteční komplikace, povedlo uspořádat na již tradičním
místě v prostorách místního Sokola. Tímto

bych rád poděkoval všem, kteří byli
ochotni nám při řešení problémů pomoci.
Valná hromada proběhla dle programu,
byly přečteny zprávy z činnosti (SDH, mladých hasičů, vyjezdové jednotky, pokladníka) a následně došlo i na ocenění našich
členů za léta, příkladnou práci a přínos
sboru. V letošním roce ukončil svou činnost náš dlouholetý a spolehlivý pokladník
Ruda Domanský. Všichni mu děkujeme za
odvedenou práci ve sboru a přejeme ať už
si užívá klid, hudbu a pohodu domácího

SDH Libiš
krbu.
Nedá mi to, abych
Libušino náměstí
nepřipomněl, že na
letošní rok připadá
velká sláva pro náš
sbor, tou budou oslavy
výročí 125 let od založení,
budeme velmi rádi když se
na této velké události 13. 8.
2022 potkáme a užijeme si
krásné odpoledne.
S pozdravem JJ

Předání ocenění za rok 2021

Již tradičně bylo součástí Valné hromady SDH
Libiš také předání ocenění a to nejen našich,
ale i okresních a krajských, ale pěkně
popořádku.
Jako první bylo předáno ocenění udělované
naším SDH. Z čestného uznání se tak mohla
radovat Eva Kýrová, Kristýna Kopačková, Jiří
Kopačka a Jana Balonová.
Následovalo čestné uznání připravené vedením OSH (Okresní sdružení hasičů). Stužka
byla předána Lukášovi Havlovi, Tereze Pokorné, Tomášovi Krimlovi, Natálii Ryšlavé, Janu
Šťastnému a Miroslavu Svobodovi.
Čestné uznání KSH (Krajské sdružení hasičů)
tentokrát putovalo Rudolfovi Domanskému
a Ludmile Bouškové.
Po čestných uznáních došlo na ocenění
věrnosti sboru, to si tentokrát odneslo sedm
bratrů a sester. Medaili za deset let u SDH Libiš
získali Eva Kýrová, Tomáš Kriml a Margita Jandová. Třicetileté hasičské výročí oslavili Vladimír
Novák a Zdeněk Svoboda. V neposlední řadě je
třeba zmínit neuvěřitelnou čtyřicítku ve sboru,
která patří Miroslavu Svobodovi.
K slavnostnímu ceremoniálu již tradičně patří
také předání dárkových košů k životním
jubileím našich členů, které oslavili buď ke

konci roku loňského, nebo je čeká v tomto
roce. Kulatá padesátka čeká na Pavla Hlavu
a Ladislava Prejzu ml. Padesát pět let bude
Miroslavu Lomozovi. Šedesátku oslaví kromě
Zdeňky Legnerové také Jiří Janda. U čísla
šedesát pět máme hned tři jména Antonín
Kroupa, Zdeněk Legner a Miroslav Svoboda.
Sedmdesátníkem bude letos Libor Zýval. Jen
o pět let starší je Marie Kučerová. Posledním
jubilantem je Václav Fuksa, kterého čekají
úžasné devadesátiny.
V neposlední řadě je třeba zmínit ocenění vedoucích. Těm je za příkladnou práci s mládeží
předala hlavní vedoucí Ladislava Zygmudová.
To, že si Lída Boušková, Jiří Kopačka, Kristýna
Kopačková, Michal Kadlec, Linda Štětková,
Michal Štětka a David Zygmund, takové
ocenění zaslouží, není pochyb. Nejen za
úspěšně složené zkoušky (obhajoby) vedoucích, ale také za jejich nadšení a zápal,
které věnují práci s mladými hasiči.
Kromě ocenění samotných členů SDH bylo
připraveno také poděkování sponzorům, kteří
nás dlouhodobě podporují. Plaketu za
spolupráci s SDH Libiš obdrželi Obec Libiš,
Michal Štětka a společnosti OK Stavby, Spona,
Alpena.
JB
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Valná
hromada
SDH Libiš
V sobotu 15. ledna se v místní sokolovně odehrála Valná hromada SDH
Libiš. Z covidových důvodů jsme byli nuceni hromadu udělat pouze pro členy SDH
a pozvané hosty. Po přivítání zazněly postupně zprávy: o činnosti SDH, pokladníka
SDH, výjezdové jednotky, mládeže a revizní
rady. Byl představen návrh činnosti pro rok
2022 (kulturní i sportovní akce budeme postupně zveřejňovat na FB stránkách, našem
webu a také v Hasičských listech). Starostka
obce Libiš Mgr. Pavlína Komeštíková přednesla
coby host svůj proslov, po něm již začalo oceňování nejen členů SDH, ale také hostů. Po
tomto ceremoniálu byla Valná hromada ukončena. Moc doufáme, že se situace s covidem
uklidní a příští rok se nás na Valné hromadě
sejde co nejvíce.
MK

Patnáctý a šestnáctý
výjezd v roce 2021
7. 12. byl výjezdové jednotce vyhlášen poplach.
Jednalo se o hořící PB láhev v naší obci. Při
našem příjezdu naštěstí láhev již nehořela a na
místě operovali kolegové z HZS Neratovice. Naštěstí nebyl nikdo zraněn, díky tomu byla naše
jednotka poslána zpět na základnu.
Dne 8. 12. byla výjezdová jednotka povolána
k požáru komína v Libiši. Na místo události
jsme dorazili jako první. Na první pohled nebyly naštěstí nikde viditelné plameny. Průzkum
domu střechy a komína také žádné plameny
nezaznamenal. Proto velitel zásahu rozhodl
o vrácení všech posádek zpět na základnu. Na
místě jsme zasahovali
s HZS Neratovice a Mělník.
MK
Soupis všech výjezdů za rok
2021 ale i za roky starší naleznete po naskenování QR
kódu.

1. výjezd v roce 2022

V sobotu 5. 2. v 13: 54 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Byli jsme povoláni k požáru travního porostu na libišské skládce nad čistírnou
odpadních vod. Na místo jsme z povolaných
jednotek dorazili první a po příjezdu jsme rozvinuli bojové vedení C v délce 150 metrů. Zasažený porost byl v kopci, kam nebylo možno
vyjet s technikou. Rozsah požáru byl několik
set metrů čtverečních. Vzhledem k převážně

Preventista
a preventista junior

deštivějšímu počasí v posledních dnech se
požár šířil pomalu. S pomocí jednoho vodního
proudu a lopat jsme s pomocí kolegů ze stanic
Neratovice, Kralup nad Vltavou a Mělník
ohniska uhasili a obvod požářiště zabezpečili
dostatečným množstvím vody. Vzhledem k silnému znečištění hadicového vedení jsme po
příjezdu na základnu veškerou techniku řádně
vyčistili a připravili na další zásahy.
MŠ

V pondělí 24. ledna naši mladší a starší hasiči
plnily odbornost - Preventista a Preventista junior. Mladší hasiče čekala ústní forma před tří
člennou zkušební komisí ve složení Jakub
Janda, Ladislava Zygmundová a Jiří Paluka, ti
starší si ještě před tím museli vyplnit test, který
obsahoval 15 otázek, ke zdárně dokončenému
dokončení bylo možné udělat pouze 3 chyby.
Mladší hasiči splnili úplně všichni na výbornou.
Ti starší, až na několik výjimek, zvládli test
i praktickou část také na skvěle. Ti, kterým se
tolik nedařilo, si budou moci vše ještě jednou
zopakovat. Všem blahopřejeme a děkujeme Jirkovi Palukovi, že si na nás udělal čas a zasedl
do komise.
M. K.

Dopravní automobil
Výjezdová jednotka se dočkala nového přírůstku. Ve spolupráci obce, kraje a Generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru se
podařilo pořídit dopravní automobil. Jedná se
o vozidlo primárně určené k přepravě posádky
k zásahu. Mimo to bude plnit i úkoly v přepravě
materiálu k převážně technickým zásahům, například pily, elektrické generátory, přenosná
čerpadla a podobně. V případě živelných katastrof nám umožní pohybovat se na více místech najednou. V dobách klidu nám bude
sloužit i k přepravě na školení a cvičení.
Jedná se o vozidlo Ford Custom. Vzhledem
k výšce naší garáže jsme museli zvolit nejmenší
variantu. I tak zvládne přepravit 9 člennou posádku. Vozidlo je vybaveno základními prostředky, jako jsou hasicí přístroje, lékárna první
pomoci a ručním vyprošťovacím nástrojem.
Pro zajištění akceschopnosti je vozidlo doplněno o zásuvku pro připojení udržovacího
zdroje napájení. Ve vozidle jsou integrovány držáky svítilen a vysílaček. V kabině je samo-

Nositelé dýchací techniky

zřejmě i vozidlová vysílačka a výjezdový tablet,
který nám usnadní navigaci na místo zásahu
a komunikaci s operačním střediskem.
Podle nových předpisů je vozidlo také vybaveno výstražným světelným zařízením v barvě
modro červená. Má přídavné osvětlení celého
okolí vozidla a disponuje vnějšími zásuvkami
pro připojení pátracích světel.
Přejeme novému vozidlu spoustu bez problému odsloužených kilometrů 😊
MŠ

Ve dnech 15. a 16. ledna
Michal
Štětka,
Jan
Šťastný a Michal Kadlec
úspěšně zvládli kurz nositelů dýchací techniky.
Kurz probíhal na zbrojnici dobrovolných hasičů
města Neratovice pod
vedením
instruktorů
z Ústřední hasičské školy
v Jánských Koupelích.
Kluci první den dostali
nalejvárnu o tom jak
správně s dýchacím přístrojem zacházet, jak ho
kontrolovat a jak se chovat v zakouřeném prostředí. Druhý den je čekal test se 40 otázkami
a poté praktická zkouška. Klukům patří veliká
gratulace, zároveň jim přejeme, aby nabyté
zkušenosti museli používat co nejméně. MK

HISTORICKÉ OKÉNKO

S bolestí v srdci vám oznamujeme, že dne 6. 2. 2022 v nedožitých 65 letech nás náhle opustil
náš Bratr, Starosta Zdeněk Legner. Tvá cesta na tomto světě končí, ale jiná začíná. Nikdy na
tebe nezapomeneme, tak nezapomeň ty na nás, jednou se zase setkáme 
Zapalme svíčku a vzpomínejme, vždyť oheň ho provázel celý život. 🚒

Dnes se vrátíme do roku 1918. I v Libiši bylo již
patrno, že I. světová válka spěje k rychlému
konci. Lidé vzpírají poslušnost, brání se rekvizicím a vojáci houfně utíkají k nepříteli. Není již
ani koňského masa. Čeští spisovatelé vydávají
proklamaci s žádostí o samostatnost českého
státu. Té bylo dosaženo 28. října 1918. Lid
jásal. Vojáci se vraceli domů z fronty. Dne 21.
prosince vjíždí do naší Prahy slavnostně náš
prezident T. G. Masaryk vítán ohromným jásotem celého národa. Konečně po 300 leté
porobě máme vytouženou svobodu vykoupenou krví našich drahých bratří. Čest budiž jejich památce. Tak končí záznam z tohoto
posledního prvoválečného roku. My se s naším
sborem připojujeme ke zvolání: Čest jejich
památce.
MŠ

ze sportu - zájmové spolky

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Libiš
stále na postupovém místě
Kralupy, Libiš a Dřinov. To je trojka,
která si to již od začátku sezóny rozdává
o postup do vyšší soutěže. Kralupy po neúplném 12. kole tahají zatím za nejsilnější konec, ale souboj o 2. postupové
místo je velmi napínavý a Libiš v tuto
chvíli drží vstupenky ve svých rukou.
Jestli je udrží se dozvíme v závěrečné
fázi soutěže po 3týdenni zimní přestávce.
Užívejte zimu, sportujte a mějte se rádi.
Váš oddíl stolního tenisu

Nový dětský reportér z Ohia aneb propojme svět
Dětské rádio Mělník studio Libiš se může
od ledna 2022 pochlubit spoluprací
s novým reportérem z amerického Ohia.

Martin je desetiletý kluk, který se narodil v Ohiu do smíšené česko - americké
rodiny. Bude nás provázet svou dětskou

optikou po okolí Ohia. Již nyní nám ve
vysílání popsal své postřehy ze školního
a osobního života. Chystá, ale i dobrodružný a velmi zajímavý report z okolí
jezer u kterých žije. Postřehy a reportáže
z libišského studia si můžete poslechnout
tradičně každý čtvrtek od 18. hodin.
Pokud pořádáte nějaké akce nebojte se
nám napsat nebo zatelefonovat koordinátorce Martě Doležalové a vaše příspěvky
se mohou v rádiu odvysílat.
Kontakty na nás jsou:
https://detske-radio-melnik.webnode.cz/
email: drm.studio.libis@atlas.cz
nebo Marta Doležalová
tel. č.: +420 605 016997.
Marta Doležalová

Termíny uzávěrek Libišské
radnice na rok 2022
1. 4. 2022, 6. 6. 2022, 15. 8. 2022,
10. 10. 2022, 5. 12. 2022
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zájmové spolky

Novoroční dárek pro klienty Domova
s pečovatelskou službou
V pondělí 3. ledna 2022 zaměstnanci Spolany předali seniorům
z Domova s pečovatelskou službou v Libiši dárek v podobě zahradního nábytku.
Obyvatelům zdejšího stacionáře tím zpříjemnili kout zahrady určený k návštěvám, posezení a trávení volného času. Zaměstnanci
Spolany jim současně slíbili nejen pomoc při kompletaci nábytku, ale rovněž další aktivity v rámci ﬁremních dobrovolnických dnů. Ty odstartují letos na jaře a klienti Domova
s pečovatelskou službou se tak mají na co těšit.

OSMISMĚRKA

Velikonoční
výstava

(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. března 2022 a budeme ho kontaktovat na
přiložené telefonní číslo.)

ZŠ a MŠ Libiš

Snad nejvíce lidových pranostik se týká
počasí. Jednu jarní vám přinášíme i v naší
osmisměrce: „Kolik je v březnu mlh, tolikrát je v květnu.......... (tajenka)”

I letos budeme péct beránky pro domovy
seniorů. Přidejte se k nám!
Zároveň bude probíhat 7. ročník soutěže
o nejhezčího Velikonočního beránka.

Výhercem hrníčku z minulé
osmisměrky je pan Tomáš Vébr.
K výhře mu moc gratulujeme.
AUDIT BATERKA BUDÍK
CIHLIČKA ČÁSTICE
ELEKTŘINA FORMACE
INTERIÉR KARIÉRA KUŽEL
LAGUNA MEŠITA MONTÉRKY
MOTOCYKL NOTES OTOČKA
PÁLAVA PARAGRAF PLÍCE
PRÉMIE RUKÁV RYBAČKA
STÍHAČKA ŠATNA ŠIRÁK
ŠTIKA
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12. 4. 2022, 10.00–17.00 hodin

