
Libišská  
radnice Dvouměsíčník 

duben 2022 
Číslo 37 
Ročník 20

1

Vážení spoluobčané,  
Procházíme obdobím změn, které na nás 
všechny mají vliv. I když se drahota roz-
píná, tak lhostejnost našincům je cizí. 
Opět se naši spoluobčané semkli a doká-
zali pomoci několika ukrajinským rodi-
nám, jejichž muži zde v Libiši pracují. 
Pan místostarosta mě v nemoci zastoupil 
a vzal si organizaci vzorně za své. Oce-
ňuji, že Šandovi nabídli dřevostavbu po 
mladých a už za šest hodin ubytovali ma-
minku s dvěma dětmi a dědečka. Další 
paní po dotazu, co jim nejvíc chybí, sko-
čila koupit sušák a  žehličku. Následně 
dědečka přivedli i na naši muziku do so-
kolovny. Integraci umíme dosti rychle.  
Zajímáte nás stále i Vy, občané! Nezapo-
mínáme na Vás! Uvolnily se dva nájemní 
byty, doslova obratem je bytová komise 
přidělila maminkám s  dvěma malými 
dětmi. Firma pana Liebezeita pokračuje 
v opravě stoupaček ve všech bytech by-
tového domu čp. 493. Konečně se ote-
pluje a  provádí se plánovaná oprava 
veřejného osvětlení v ulicích U Zahrá-
dek, Budovatelů a Nová. Započaly revize 
veřejného osvětlení v celé obci, následně 
necháme opravit všechny úseky, které vy-
padávají skoro na „nočním“ pořádku. 
Energetické úspory jsme začali řešit 
v předstihu. Ne tedy vypínáním na noc, 

za to se všem omlouváme! Ale soutěže-
ním nejnižších cen od dodavatelů u všech 
obecních budov a  postupnou výměnou 
LED svítidel veřejného osvětlení.  
Půdní vestavbu ZŠ Libiš čerpáme z do-
tace a z úvěru, ovšem termíny dokončení 
se k nelibosti všech prodlužují. Měnila se 
stavební konstrukce a ověřovala se. Zho-
tovitel se potýká zejména s nedostatkem 
materiálu na stavebním trhu. Projedná-
váme možné změny v studii proveditel-
nosti. Chceme navýšit kapacitu školy na 
140 žáků, které očekáváme v září. Výhled 
na dva budoucí školní roky je přestup na 
II. stupeň kolem deseti žáků, neměl by 
být problematický pro žádné rodiče. Od 
r. 2024 nás však dostihnou trojnásobné 
počty v ročníku. Spádovost nelze s jinou 
školou uzavřít, prověřila jsem všechny 
možnosti. Každá škola se s nedostatkem 
míst pere. Zastupitelé se tedy rozhodli 
k druhému kroku, a to je zadaná projek-
tová dokumentace na II. stupeň a zajiš-
těné financování. Je tu i nutnost zajistit 
školní stravování pro všechny děti a žáky 
našich dvou škol, které je s  kapacitou 
opět na hraně. Ve studii přístavby se však 
s tímto počítá. Pak je možné přejít k tře-
tímu kroku, k žádostem o dotace. To však 
již bude rozhodovat nové zastupitelstvo.  
Výběrové řízení na Špičákovu zahradu 
/revitalizace a posílení rekreace/ vyhrála 
firma MEGA a.s.  z  Prahy 9, IČ: 
44567146 za nabídkovou cenu 
8 843 703,14 Kč bez DPH. V době uzá-
věrky dojde k podpisu smlouvy o dílo.  
A nejen k tomu se hodí moje další vzdě-
lávání. Budu dohlížet na realizaci i na do-
zory, aby se stavba zbytečně nevlekla. 
Profesně jsem kompetentní mluvit do 
školství, ale to, že má starostka malé obce 
sama rozhodovat o  kácení stromů, mě 
překvapilo. Jsem za všechno v  místní 
správě zodpovědná a  tomuhle jsem 
opravdu vůbec nerozuměla. Bylo mi do-
poručeno rozšířit si obzor jako krajinář 
na zahradnické akademii v Mělníku. Před 
Covidem jsem nastoupila a začala tréno-
vat mozkové závity. Prožila jsem dis-

tanční výuku. Nechtěla jsem to vzdát, 
i když učit se po nocích, nebo to dohánět 
o víkendech a ve veškerém volnu, to asi 
zná každý, kdo studoval při zaměstnání. 
Ale pomáhalo mi to přepínat ze starostí 
v obci. Avšak každý předmět je mi uži-
tečným v mé současné práci, je to prová-
zané. Už se Vám s  tím mohu svěřit,  
protože se mi studium chýlí k závěru. Ne-
chtěla jsem mít z ostudy kabát. Obdivně 
jsem v 90. letech vzhlížela na kamaráda 
Mílu Čížka, který studoval architekturu. 
Mohl pro Libiš navrhovat krásné věci. 
Bohužel tragicky zahynul. Urbanismus 
mě zajímá a chci se zasadit o to, aby naše 
obec byla pěkným místem pro život. Teď 
chystáme v I. fázi náhradní výsadby Spo-
lany s.r.o. osázet vnitroblok v  sídlišti. 
Pečlivě vše konzultuji se Zdeňkem Mál-
kem, který zpracovává už druhé vydání 
knihy Stromy do sídel a krajiny, která je 
pro studenty tohoto oboru bestsellerem. 
Ve II. fázi na podzim, by se pokračovalo 
v sázení mimo zástavbu. Měly by i do-
padnout dotace z  projektu Sázíme bu-
doucnost na ty naše aleje Libišanů. 
Věřím, že moje nově nabyté znalosti 
budou pro naši obec přínosem. Posouzení 
je na Vás. Mohu s potěšením říct, že si 
i všechny kolegyně z úřadu doplňují vě-
domosti i nad rámec povinnosti plynoucí 
ze zákona. Nikdo vám jen tak neporadí 
anebo také každá rada drahá a to doslova. 

Úvodník starostky
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Blahopřejeme  
spoluobčanům, kteří 
oslavili významná jubilea 
Březen 2022 

Vojtěchová Marie, Šváb Jiří, 
Nedorost Josef, Hudečková Josefina, 
Zoulová Lili, Tomešová Marie, 
Pešek Miroslav, Černý Jaroslav 

 
Duben 2022 

Beneš Zdeněk, Polomová Hana,  
Landová Irena, Kunclová Milada,  
Mecera Josef, Mašková Alena,  
Čermáková Jaroslava, 
Vondrušková Zuzana

Vítáme nové občánky 
Novými občánky naší obce jsou:  

* Rulíková Eliška 
* Hádková Aneta 
* Šťastná Rozálie 

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

Libišská radnice je nejlépe hodnoceným 
zpravodajem ve své kategorii 
Libišská Radnice získala 1. místo v okres-
ním kole soutěže o nejlepší obecní či měst-
ský zpravodaj RADNIČNÍ LISTY ROKU 
2021. Velice kladně byla hodnocena infor-
movanost občanů, pestrost příspěvků 
a  málo reklam. Je to krásné hodnocení 
práce nejen paní Jaroslavy Holinové a pana 
Tomáše Kubeka, ale i všech přispěvovatelů. 
Snad se naše Libišská Radnice nelíbí jen 
odborné porotě soutěže, ale i Vám.  
Stejně úspěšné byly i naše oficiální facebo-
okové stránky, které se ve stejné kategorii 
obcí umístily v okresním kole soutěže také 
na krásném 1. místě. Stránky spravuji spo-

lečně s  Mgr.  Jaroslavem Kuželem 
a Ing. Václavem Barcalem. Také jim patří 
poděkování za jejich práci.  
V současné době probíhá ještě soutěž we-
bových stránek.  

Mgr. Pavlína Komeštíková

Dnes se bez celoživotního vzdělávání ne-
obejdeme, v zákonech během čtyřletého 
období jedou změny jak na běžícím pásu. 
Závěrem chci poděkovat týmu obecního 
úřadu za doslova mravenčí práci a reago-
vání na naši kreativní samosprávu. 
Opravdu to není lehké. Digitalizace při-
chází, „papírů“ do šanonů je však stále 
velká nálož.  
I. - Rozpočtové opatření rozpočtu 2022 - 
prostředky z realizace stavby Pod Silnicí 
4 mil. Kč se přesunuly na projektové do-
kumentace II. stupeň ZŠ Libiš přístavba, 

na zahájení stavby I. etapy ČOV – inten-
zifikace a na nákup vybavení ZŠ půdní 
vestavba – odborné učebny a prostranství 
před školou. 
- Lékař v obci – nyní jsou ve zdravotním 
středisku dočasně ubytovaní ukrajinští 
občané. Mnoho z  Vás přešlo k  Lékaři 
s.r.o.. Až nebude krizový stav, mělo by se 
pokračovat v zajištění péče v obci.  
- Kulturní dění se rozjelo na plné obrátky: 
karneval, retro čaje, výstavky, dílny pro 
všechny tvořivé skupiny.  
Přeji Vám všem hodně pozitivního myš-

lení, krásné jaro plné sluníčka a veselé 
Velikonoce. Všem nám přeji, abychom 
přicházející nelehké období společně 
dobře zvládli. 
 
Ještě telegraficky:  
- PPO Neratovicko- začíná jednání s maji-

teli dotčených pozemků na přípravu 
smluv o odkupu 

- Druhé veřejné projednávání územního 
plánu plánujeme na polovinu května 2022  

 
Mgr. Pavlína Komeštíková, starostka

Tento nešvar nakládání s odpadem může 
mít různé příčiny. Mohlo se stát, že je ná-
doba na tříděný odpad malá a odpad se tam 
prostě nevešel, a tak skončil vedle sběrné 
nádoby. Nebo zrovna nebyl čas se snažit 
dostat odpad do sběrných nádob, a tak ho 

prostě vedle kontejneru odložím, vždyť to 
„popeláři“ uklidí.  Mohlo ale taky dojít k si-
tuaci, že byl kontejner beznadějně plný 
a můj odpad se tam už nevešel, tak jsem ho 
prostě nechal vedle. Ať je příčina jakákoli, 
důsledkem bývá nepořádek, který hyzdí 
okolí a sousedství domů. Jak tento problém 
řešit a mít ve svém sousedství hezky ukli-
zeno? Jde to jednoduše! Základním pravid-
lem je nikdy neodkládat odpad mimo 
sběrné nádoby a  místa k  tomu určená. 
Pokud jsou sběrné nádoby na odpad plné, 
můžeme dojít k jinému kontejneru, kam se 
náš odpad vejde, případně můžeme počkat 
až ten „náš“ odpad nejbližší kontejner vy-

vezou. Nepořádek se vyskytuje i v okolí 
malých odpadkových košů umístěných po 
obci. Tento rozptýlený nepořádek každé 
ráno a za každého počasí uklízí náš pra-
covník a každodenní sběr těchto odpadků 
naplní jednu kárku. Další pracovník uklízí 
okolo stanovišť tříděných odpadů. A v ne-
poslední řadě zde máme černé skládky, na 
jejichž odstranění se podílí Údržba obce. 
Finanční prostředky, které se musí investo-
vat, aby se naše obec nestala smetištěm, 
jsou nemalé. Mohly by být využity k lep-
ším účelům, a tím i ke zkulturnění život-
ního prostřední naší obce Libiš. Pomozte 
svým příkladem! PK 

Nepořádek kolem kontejnerů a malých odpadkových košů v naší obci
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Mateřská školka Libiš  
nezapomíná na naše seniory 
Když jsem v březnu přinesla našim seni-
orům v domově s pečovatelskou službou 
květiny k MDŽ, příjemně mě potěšilo, že 
na naše ženy v DPS myslí i děti a kolektiv 
pracovnic libišské mateřské školky. Velice 

jim děkuji, za krásné drobné radosti pro 
naše spoluobčanky v  tomto domově. 
A vím, že myslí i na naše libišské babičky 
v Domě kněžny Emmy v Neratovicích. Ve-
lice jim děkuji za vše krásné, že několikrát 
v roce přicházejí s dětmi naše seniory po-
těšit. Pavlína Komeštíková

Vážení spoluobčané,  
chtěl bych se s Vámi podělit o dění kolem 
uprchlíků z Ukrajiny. Bezpochyby všichni 
vnímáme velké utrpení a osudy lidí, kterým 
svůj dosavadní život ve své vlasti přerušila 
nesmyslná a agresivní válka. Válka, která 
ze dne na den změnila život milionům lidí 
a donutila je opustit svoje rodiny, přátele, 
domovy, práci. Válka, která nese s sebou 
jen zmar, utrpení a zármutek. Válka, která 
se vtiskne do duší lidí a  bude formovat 
osudy ukrajinských běženců, a nejen jich. 
Jak náročné je řešit pomoc pro tyto lidi, o to 
náročnější je podívat se do očí těch nej-
menších, dětí, které samy zažily, co je to 
válka, a k nám přišli hledat bezpečí. Jejich 
mnohdy vystrašený pohled je jasným dů-
kazem utrpení. Utrpení, které by žádné dítě 
zažívat nemělo. My jsme si společně, a to 
mluvím určitě za převážnou část obce Libiš 
rozhodli, že budeme pomáhat co to půjde. 
Vše, co podnikáme však musí být alespoň 
trochu organizované, aby nedocházelo 
k tomu, že nebudeme mít ubytovací kapa-
city či jiné prostředky, které zajistí běže-
ncům základní potřeby. Za tímto účelem 
zasedal krizový štáb, který organizuje celý 
proces přijímání občanů z Ukrajiny. Mimo 
krizový štáb jsou v obci lidé, kteří se ak-
tivně podílejí na pomoci, a to nejen mate-
riálně, ale i při poskytování informací při 
ubytování, o jazykových kurzech, zajištění 
školní docházky pro děti z Ukrajiny, zapo-
jení dětí do různých zájmových kroužků 
a zároveň zajišťují např. odvoz na kurzy do 
Neratovic a zpět. Proto bych velmi rád jme-
novitě poděkoval paní Martině Homolové 
a paní Ivaně a panu Petru Šandovým. Tato 
pomoc je velmi důležitá pro integraci ma-
minek a dětí do naší společnosti a pevně 

věřím, že i dětem umožní alespoň na chvíli 
zapomenout na hrůzy války. Děti z Ukra-
jiny započaly navštěvovat základní školy, 
a to jak naší ZŠ v Libiši, tak i ZŠ Ing. M. 
Plesingera-Božinova Neratovice. Učitelský 
sbor ZŠ Libiš vč. žáků pod vedením zá-
stupkyně ředitelky ZŠ v Libiši Karly Ba-
ťhové, nám ukázal, jak se připravit na 
příchod dětí z  Ukrajiny do školy v  cizí 
zemi. Profesionální přivítání ze strany uči-
telů a nesmírně dojemné přivítání žáků ne-
nechalo nikoho na pochybách, že je to 
důležitý krok správným směrem nejen pro 
děti a jejich začlenění do kolektivu, ale i je-
jich rodiče. Na ZŠ Ing. M. Plesingera-Bo-
žinova Neratovice se nám věnoval pan 
ředitel Mgr. Jaroslav Kužel, který ani na 
okamžik nezaváhal a udělal všechny po-
třebné kroky k tomu, aby příchozí děti cí-
tily, že jsou vítány, a že o ně bude dobře 
postaráno. Nabídka spolupráce byla tou jas-
nou reakcí na dění kolem ukrajinských dětí. 
Byla znát i úleva rodičů těchto dětí, a snad 
si troufám říci, že i  jejich tváře byly 
v mezích dané situace šťastné, byť nepo-
chybně stále řešící existenční věci budoucí. 
Ač jsem se snažil sebevíc vcítit do situace 
lidí, kteří ve strachu s dětmi v náručí, do-
mácími mazlíčky a jedním příručním zava-
zadlem prchají z  válkou zmítané země, 
nemyslím, že to dokážu zcela pojmout. Je-
diné, co mohu, je tak nabídnout pomoc, 
naslouchat a soucítit. A to by měla být teď 
naše morální povinnost.  
Pro účely materiální pomoci uprchlíkům 
z  Ukrajiny bylo na Zastupitelstvu obce 
Libiš schváleno zřízení „Transparentního 
účtu“ č. 123–6847960207/0100. Finanční 
prostředky budou použity na technické vy-
bavení domácností, lékařské pomůcky, po-

traviny, vybavení do domácnosti, úklidové 
prostředky, hygienické potřeby, pohonné 
hmoty, platby za lékaře, prostředky na vý-
lety, na integraci uprchlíků z Ukrajiny do 
české společnosti – kulturní akce, sportovní 
a zájmové činnosti. Zbytek prostředků bude 
použit na sportovní a kulturní obnovu obce 
Libiš. Na účet může přispět každý, kdo 
chce pomoci lidem, kteří k nám přišli hle-
dat pomoc, bez prostředků, bez znalosti če-
ského jazyka, unavení a hladoví. Podpořme 
prosím finančním příspěvkem, každý podle 
svého uvážení, humanitární pomoc. 
Všichni budete informováni, jak se s pro-
středky pracuje a na co jsou vynakládány.  
Nelze nepoděkovat společnosti ARBOEKO 
s.r.o. z Obříství, která se podílí na pomoci, 
a to materiálním vybavením, jako je ložní 
prádlo, prošívané deky, polštáře a  další 
drobné věci.  
Současně nelze zapomenout na naše hasiče. 
Jednotka, jak má být, se srdcem na dlani 
a nesmírnou obětavostí.  
Nemalé díky patří panu Janu Hlavatatému, 
který nám poskytl prostory v jeho firmě vč. 
části zahrady, kde najdou útočiště uprchlíci 
a nabízí velkou podporu jak materiální, tak 
i finanční.  
A závěrem, pro mě milá rána u vyprovázení 
dětí do autobusu na cestu do školy v Lob-
kovicích, kdy mám možnost zaslechnout 
rodiče odvádějící své děti, jak se po vzá-
jemné diskusi aktivně zapojují do pomoci.  
Jménem krizového štábu všem nesmírně 
děkujeme za poskytovanou pomoc a za mo-
rální podporu.  
Přeji všem lidem dobré vůle klid a mír 

 
Marcel Eder,  

místostarosta obce Libiš

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

Termín konání zastupitelstva 
Zveme Vás na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne  

25. 4. 2022 od 18,00 hodin.

BIOODPAD  
sběrné místo  

V Chaloupkách 
 

NOVĚ  
sobota i neděle  

10:00–18:00 hod. 
 

středa  
9:00–18:00 hod.

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v naší obci
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V mateřské školce jsme se letošním poča-
sím zaskočit nenechali. Užili jsme si i těch 
pár dní v únoru, kdy trochu nasněžilo. Děti 
se vesele koulovaly a podařil se nám posta-
vit i pořádný sněhulák. S dětmi jsme také 
uspořádali zimní olympijské hry, které 
právě probíhaly i v Pekingu. Samy si vy-
zkoušely různé zimní sporty – biatlon, tré-
novaly hokejovou střelbu na bránu, 
závodily na lyžích z kartonu, na skibobech 
a vzájemně si fandily při curlingu. Olym-
piáda měla u dětí velký úspěch a všechny 
si za svou snahu a zápal zaslouženě odnesly 
sladkou odměnu a  olympijskou medaili. 
Prověřovali jsme i vědomosti, když jsme 
vyrazili na zimní stezku, kterou jsme při-
pravili v parku Špičákovy zahrady. Tady 
děti plnily nejen pohybové úkoly, ale právě 
i ty vědomostní – o zimě a zimních spor-
tech.  

 S příchodem jara jsme nezapomněli ani na 
naše babičky v domě s pečovatelskou služ-
bou sv. Jakuba a v Domě kněžny Emmy 
v Neratovicích. Děti pro ně vyrobily, k Me-
zinárodnímu dni žen, drobné dárečky s ky-
tičkou.  
 Zdá se, že v polovině března se jaro ko-
nečně probudilo. S dětmi tak nasloucháme 
ptačímu cvrlikání, povídáme si o jaru, zpí-
váme jarní písničky, pozorujeme první 
květy v  zahrádkách a  nezahálíme ani na 
naší školní zahradě. Děti si samy vyplely 
záhon a zasely semínka ředkvičky a zele-
ného hrášku. Aby nám vše pěkně rostlo, za-
kryly jsme výsev vlastnoručně vyrobeným 
fóliovníkem.  
 Koncem měsíce března jsme vyjeli na pro-
jektový den do areálu Rodas v Košátkách. 
Děti si v jedné z dílen samy vykrajovaly 
mýdla z různých bylinných směsí, vlastno-
ručně si sesypaly koupelovou sůl do lahvi-
ček a ve vosku namáčely a tím si ozdobily 
svíčku ve tvaru velikonoční ovečky. V pe-
kařské dílně děti vykrajovaly perníčky nebo 
si zkoušely perník vytlačit do starodávných 
formiček. Vše tu náramně vonělo, a  než 
jsme se nachystali k odjezdu, perníčky se 
upekly. Ve venkovním areálu mohly děti 
pozorovat kozy s  kůzlátky, prasátka, te-
látka, slepičky a kohouty. Po celém rozle-
hlém pozemku se mezi zvířecími výběhy 
mohly proběhnout a prozkoumat celé okolí.  
 V měsíci dubnu nezapomeňte, že i letos se 
společně se základní školou účastníme tra-

diční velikonoční výstavy. S dětmi jsme na 
ni vyrobili rozmanité velikonoční dekorace 
a každá třída upekla a ozdobila si svého ve-
likonočního beránka. 
Krásné jarní dny, veselé prožití velikonoč-
ních svátků, dny plné sluníčka, pokud 
možno hodně radosti, úsměvů a  zdraví 
všem přeje kolektiv MŠ Libiš 

 
Dagmar Štibrányi Čepeláková,  

učitelka ze třídy Včeličky

Zprávičky z naší školičky 
aneb „Březen, duben – my za kamna nelezem“. 



ze školy a školky 

Jaro ve škole 
 
Březen je měsícem knihy, měsícem čte-
nářů. V naší škole víme, že z dítěte, které 
čte, vyroste moudrý dospělý. Tento měsíc 
navštívili naši nejmladší a  nejstarší žáci 
knihovnu, kde na ně čekal, jako vždy, zají-
mavý program. Každý měsíc se jedna z na-
šich tříd vydává za dobrodružstvím do 
knihovny v Neratovicích.  
Prvňáci se v knihovně setkali se skutečnou 
paní spisovatelkou. Andrea Popprová je 
autorkou mnoha knih pro děti. Vyprávěla 
dětem, jak se učila ve škole, co ji bavilo 
a jak se z ní stala spisovatelka a ilustrátorka. 
Její kniha Průzkumník Žárovka se dětem 
tak líbila, že ji paní učitelka koupila do 
třídní knihovničky. Setkání bylo velice 
milé, dětem se v knihovně vždy líbí.  
Na páťáky v knihovně čekal dvouhodinový 
literární workshop s knihou Jany Jůzlové 
a Jiřího Fixla „Světoví Češi: příběhy osob-
ností, které proslavily naši zem“. Žáci si 
vyzkoušeli, nakolik jsou zdatní v  práci 
s textem. Prověřovali si čtenářskou doved-
nost, vybírali z textu o výjimečných lidech 
naší vlasti nejdůležitější informace, tvořili 
stručnou osnovu, prezentovali před spolu-
žáky, co se dozvěděli. Seznámili se např. 
s  osudem Emila Zátopka, Františka Kři-
žíka, Emy Destinnové a  dalších. I  když 
úkol nebyl jednoduchý, čas strávený v ne-
ratovické knihovně byl jako vždy příjemný, 
poučný, plný inspirace.  
Cestu z  knihovny si zpestřili prohlídkou 
prodejní velikonoční výstavy HODY, 
HODY, DOPROVODY... ve vestibulu spo-
lečenského domu. Členové neratovického 
Svazu tělesně postižených zde vystavují ve-

likonoční dekorace vlastní výroby. Neodo-
lali jsme a pár kouzelných maličkostí jsme 
si zakoupili.  
Blíží se nám zápis nových prvňáčků. Zápis 
je vyhlášen na 7. dubna, rodiče mohou své 
dítě registrovat přes online rezervační sy-
stém, který najdou na stránkách naší školy. 
31. března mohli rodiče budoucích prv-
ňáčků přijít na Den otevřených dveří, který 
se konal v náhradních prostorách v Lobko-
vicích, kde nyní po dobu rekonstrukce ZŠ 
v Libiši pobýváme. Rodiče se ptali našich 
pedagogických pracovníků na vše, co je za-
jímalo ve spojitosti se vzděláváním žáků na 
naší škole.  
Ku příležitosti svátku jara se uskuteční 
v Sokolovně Libiš velikonoční výstava, na 
kterou jste i námi všichni srdečně zváni. 
Budou vystaveny výrobky žáků, které tvo-
řily děti spolu se svými rodiči.  
Žáci druhého až pátého ročníku se i letos 
zúčastnili matematické soutěže „Matema-
tický klokan“. Výsledky tří nejlepších řeši-
telů z  každé kategorie byly zaslány 
k vyhodnocení, tak jim držme pěsti, ať ti 
naši šikovní počtáři postoupí do dalšího 

kola.  
Děti čekají i sportovní soutěže, před Veli-
konocemi se poběží Štafetový pohár, za 
naši školu se zúčastní ve dvou kategoriích 
dohromady 16 žáků.  
I u nás ve škole jsme přivítali nové žáky, 
které k nám přišli z Ukrajiny. V současné 
chvíli povinnou školní docházku u nás plní 
jeden žák, který je ostatními dětmi velmi 
dobře přijímán. Spolužáci ochotně pomá-
hají svému novému kamarádovi a snaží se 
mu ulehčit jeho nelehkou situaci. Mají ra-
dost z  každého pokroku, který udělá, 
zvláště z jeho snahy mluvit českým jazy-
kem. Pro naše žáky je to nová životní zku-
šenost, kdy se učí ostatním pomáhat.  
Na měsíc květen chystáme pro naše žáky 
program na téma „Dravci“, naši školu nav-
štíví ornitolog a nepřijede sám:) 
V červnu se někteří z nás spolu s dětmi vy-
dají na zájezd do Itálie, až se navrátí, vyra-
zíme celá škola na společný školní výlet, 
tentokrát do History Parku v Ledčicích.  
 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš
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JARNÍ TVOŘENÍ
Jarní tvoření pro ženy bylo plné slepic, ko-
houtů a radosti z vydařené práce. Velice dě-
kujeme libišským zahrádkářům, kteří nás 
pustili do svých prostor, protože do školní 
jídelny, kam jsme s  naším „senováním“ 
chodili, jsme stále ještě jít nemohli. Příště 
vyměníme seno za černý drát, který nás 
také určitě zpočátku potrápí. Po jarním tvo-
ření se objevily dotazy, kde se nové zájem-
kyně mohou na naše tvoření přihlásit. 
Informace Vám rády podáme na telefonním 
čísle 602 467 221, nebo sledujte stránky 
obce.  

Na setkání s Vámi se těší  
Jaroslava Holinová  



zájmové spolky
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SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE 
a dvojnásobný vítěz televizní show Star dance  

taneční mistr Jan Onder s partnerkou Natálií Otáhalovou 

pořádají v úterý 26. 4. a středu 27. 4. 2022 od 13:00 do 18:00 hodin 

ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ 
Které proběhnou od září 2022 vždy v pátek.  

Další informace na tel.: 775 202 413 nebo 315 682 602
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Malá muzika Josefa Nauše  
i nedělní Retro čaje  
si našly velké množství  
příznivců.

Až do konce dubna se můžete přijít podívat 
do knihovny na výstavu s názvem ŽENY, 
která začala 7. března, symbolicky den před 
Mezinárodním dnem žen. Obdivovat mů-
žete ukázku ze sbírky dámských kapes-
níčků Jaroslavy Holinové, krásné 

sběratelské panenky paní Václavy Kuskové 
a zajímavé exponáty ze sbírky papírových 
ubrousků paní Aleny Šedové.  
A již teď se můžete těšit na výstavu příští, 
která Vám představí výtvarníka, pana 

Zdeňka Milera. I tuto výstavu pro Vás při-
pravujeme ve spolupráci s Klubem sběra-
telů kuriozit. Všechny Vás srdečně do 
knihovny zveme. 

P. Komeštíková 

Výstavy v knihovně



ze sportu

FOTBALOVÉ OKÉNKO

SK Kosmonosy - Sokol Libiš 3: 0 (1: 0) 
v 18-ctém soutěžním kole jsme zavítali na 
půdu celku SK Kosmonosy, kam jsme při-
jeli po dvou nezdarech s  odhodláním na 
plno bodovat, ačkoli jsme znali kvalitu do-
mácího týmu. Bohužel již od prvních minut 
bylo zřejmé, že nám body domácí nene-
chají zadarmo a prvních patnáct minut nás 
svírali na naší polovině hřiště a tlačili se do 
četných pokusů o zakončení. Tento tlak byl 
po čtvrt hodině otupen, hra se srovnala 
a my konečně začínali být lepším a nebez-
pečnějším týmem. Toto platilo do 30´ zá-
pasu, kdy byl aktivní Moravec brutálním 
způsobem atakován zezadu a očekávala se 
červená stopka pro domácího hráče. Bohu-
žel vzápětí se do role mstitele převtělil 
Dom. Menčl a bylo rázem po toužebné pře-
silovce. Velmi dobře pískající rozhodčí 
udělila diplomaticky na obě strany žluté va-
rování. V pokračující hře však obratem ne-
uhlídal nervy J. Moravec a  zajel příliš 
agresivně v  napadání do domácího gól-
mana a byl odměněn po zásluze žlutou kar-
tou. V  35´se domácí z  dalšího závaru 

v  našem pokutovém území ujali vedení, 
které vydrželo až do přestávky. Po změně 
stran pokračoval náš výkon beze změny, 
když naše odhodlání zde zvítězit zůstalo již 
před prvním hvizdem v kabině. Náš prapor 
nadále držela pouze obranná čtyřka v čele 
s  kapitánem P.  Macháčkem, brankářem 
P. Velkem a celkem dobře hrajícím M. Lo-
hoydou, který jako jediný mířil dvakrát 
v průběhu utkání z větší dálky mezi soupe-
řovy tyče, bohužel domácí brankař vždy 
dokázal zareagovat. Dále bychom chtěli 
vyzdvihnout výkon našeho dorostence M. 
Mündla, který své úlohy v tomto věku zvá-
dal velmi dobře. Ostaní výkony zůstaly ve-
lice za očekáváním. V 63´ domácí po naší 
individuální ztrátě na polovině soupeře při-
dali druhý kýžený gól a v 80´na konečných 
3: 0 navýšil domácí hráč opět po velkém in-
dividuálním zaváhaní našeho hráče.  
Bohužel jsme si díky nedisciplinovanosti 
a naivitě některých našich hráčů připravili 
o body opět sami.  
Sestava: P. Velek - O. Kocourek, P. Ma-
cháček, J. Moltaš, M. Mlejnek - M. Mündl, 

D. Menčl -  M. Lohoyda (80´P. Dobro-
volný), J. Moravec (35´M. Smetana),   
T. Přibyl (72´P. Tylšar) - J. Vetešník (70´ 
T. Šmíd)  
 
 

18. kolo A mužstvo Sokol Libiš

I když počasí posledních dnů tomu nena-
svědčuje, jaro už je tady. A s příchodem jara 
se vždy tenisté těší na hru pod širým nebem. 
Jakmile nám to podmínky dovolí, zahájíme 
přípravu kurtů.  V zimních měsících naše 
mládežnická družstva trénovala v tělocvič-
nách a halách, ale již se moc těší na hru 
venku.  Do dlouhodobých soutěží Středo-
českého tenisového svazu v letošní sezoně 
zasáhnou čtyři družstva tenisového oddílu 
Sokola Libiš.  
A družstvo dospělí – startují ve II. Třídě 
Středočeského kraje a ve své skupině mají 
soupeře velkých oddílů (SK Kladno, Loko-
motiva Beroun, TJ Kralupy nad Vltavou, 
TK Černošice atd.). Tomuto družstvu loni 
unikl postup do I. Třídy kraje velmi těsně, 
a  tak letos bude určitě bojovat o čelo ta-
bulky. B družstvo dospělých – bude hrát ve 
IV. Třídě. Družstvo je tvořeno převážně do-
rostenci, kteří budou hlavně sbírat zkuše-
nosti do dalších let.  Družstvo dorostu – 
prakticky se jedná o  stejné tenisty, kteří 

budou hrát i za B družstvo dospělých. Ve 
III. Třídě skupiny B mezi jejich soupeře 
patří (TC Kosmonosy, PTA Kolín, TK Be-
nátky nad Jizerou, LTC Mladá Boleslav, TK 
Mnichovo Hradiště, TK Neratovice).  
Mladší žáci – jedná se o naše nejmladší te-
nisty, kteří se závodním tenisem teprve za-
čínají. Minulé 
sezony byly po-
znamenány ne-
mocí covid, 
takže po dvou 
letech znovu 
vstupujeme do 
bojů ve III. Třídě 
mladšího žactva.   
Mistrovské zá-
pasy začínají 
v  sobotu 30. 4. 
2022 a  potrvají 
až do konce 
června. Běhěm 
prázdnin se 

uskuteční dva týdenní kurzy pro mladé te-
nisty.  
Zveme i širší veřejnost, přijďte nás při zá-
pasech povzbudit a případně si také sami 
zahrát. Rádi vás mezi námi přivítáme.  

Výbor tenisového oddílu 
TJ Sokol Libiš

 

 
 

-19,30 

 20,00 
 

Velký fotbalový 
úspěch Jana Trédla 
Libišský fotbalový talent Jan Trédl, člen 
týmu U19 SK Slavia Praha, odletěl 
v čase uzávěrky naší Radnice s A týmem 
Slavie Praha do Rotterdamu, kde Slavii 
čeká souboj s Feyenoordem. Věříme, že 
si fotbaloví fanoušci nenechají zápas SK 
Slavia Praha – Feyenoord ujít.  

Začátek venkovní tenisové sezony se blíží
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Letos je tomu již 135 let co se sešli libiští 
včelaři a založili včelařský spolek, a to dle 
archivních materiálů ke dni 8. června 1887 
v  Libiši. Spoluzakladatelem byl tehdejší 
starosta obce pan Jan Jiskra, který se stal 
i jeho předsedou.  
Ovšem historie spolku vlastně začala 
o něco dříve, a to 25. července 1882, kdy 
byl založen včelařský Spolek meziříčí měl-
nického se sídlem v Libiši. Spoluzaklada-
telem a předsedou, byl opět již zmíněný Jan 
Jiskra rolník, starosta obce a majitel ob-
chodu na Libušině náměstí č. 4 v těsné blíz-
kosti hostince u Jahodů.  
V časopise Český včelař z  roku 1882 se 
píše že „ 8. června se konala předběžná 
schůze v Libiši a za členy se přihlásilo 51 
včelařů ze všech okolních obcí. “ Z toho 

vyplývá že včelař-
ský spolek Libiš je 
po Mšenském 
spolku jeden z nej-
starších na okrese 
Mělník a  v  Če-
chách.  
V  současné době 
náš spolek patří 
k  Českému svazu 
včelařů, kde je jeho 
základní organizací 

ZO CSV Libiš. Máme 41 členů, kteří na 
svých stanovištích obhospodařují 283 včel-
stev. Všichni jsme zájmoví včelaři a spojuje 
nás jeden z nejhezčích a nejprospěšnějších 
koníčků vůbec, kterým včelaření bezesporu 
je. Přes veškeré výhrady, které vůči včela-
ření může zejména nepoučený člověk mít, 
zůstává tato činnost jednou z mála ušlech-
tilých, která nejenže přírodu nepoškozuje, 
ale je s ní v souladu. Med není tím jediným 
hlavním produktem chovu včel. Význam je 
hlavně především v opylovací činnosti pla-
ných i kulturně pěstovaných rostlin.  
Děkujeme všem, kdo vysévá a vysazuje pe-
strou škálu kvetoucích rostlin na své zá-
hony a  zahrady. Protože včely potřebují 
pestrou pylovou pastvu ke své dobré pro-
speritě, a to nejen včely medonosné. Ob-

zvlášť dnes, kdy se pěstují velké plochy 
monokultur. Mysleme na včely, když ká-
címe stromy. Nebo, když ošetřujeme 
stromy, keře a plodiny postřiky proti cho-
robám a škůdcům. Mysleme na ně tam kde 
je to možné i při výsadbě stromů a ostat-
ních dřevin. Buďme shovívaví, když nám 
bzučí okolo hlavy a odpusťme jim, sem tam 
nějaké to bodnutí. Včely se nám za to 
sladce odmění.  

jednatel ZO CSV Libiš, Antonín Šlajs

zájmové spolky

Naši moderátoři stejně tak jako tisíce 
jiných dětí vnímají situaci na Ukrajině 
stejně. Děti vědí, že válka ať je kdeko-
liv na světě je špatné řešení. Pro naše 
moderátory to je ovšem velká výzva 
v sebezdokonalování v nových jazy-
cích a zároveň naučit nové ukrajinské 
kolegy se studiovou technikou a práci 
se slovem.  Ve studiu jsme 17. března 
přivítali Natálii a Ivana a Ti se česko-
anglicko-ukrajinsky domluvili a od-
vysílali tak své první rozhlasové 
vysílání. Poslali pozdrav svým babič-
kách a dědečkům a všem, kteří zůstali 
na Ukrajině. Pro všechny z nás to byl 
velmi silný zážitek a došlo i na slzy. Vě-
říme, že konflikt brzy skončí a děti si zase 
budou prožívat své bezstarostné dětství ve 
svých hrách, prvních láskách a  hlavně 
v pevné náruči svých blízkých ať již budou 
žít kdekoliv. Naše živé rozhlasové vysílání 

si můžete poslechnout každé úterý ze studia 
Mělník, každý čtvrtek ze studia Libiš vždy 
od 18. hodin. Pokud nestihnete vysílání 
přehrajte si jej znovu na několika možných 
platformách. Více na http://detske-radio-
melnik.webnode.cz/ 

Marta Doležalová
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Historicky nejstarší libišský Spolek včelařů slaví letos 135 (140) let

Životní jubileum slaví  
přítel Václav Fuksa 
Významné životní jubileum 90 let oslaví 
23. července 2022 dlouholetý libišský 
včelař a  člen Českého Svazu Včelařů 
Václav Fuksa. Včelaří již více jak 72 let 
a byl také řadu let i předsedou Libišské 
základní organizace.  
Vážený příteli děkujeme za vše, co jste 
pro naší organizaci udělal. Nejen libiští 
včelaři vám pane Fukso, přejí hodně 
zdraví a  síly k dalšímu včelaření, aby 
Vás, jak sám říkáte včely dále mohly na-
bíjet a zásobovat energií a aby jste měl 
ze svých včel mnoho radosti.  

za členy ZO CSV Libiš  
jednatel Antonín Šlajs

Výsadba prutníku 
Mistr košíkář Petr Král z Mělníka obnovuje 
tradici svého řemesla po celém širokém 
okolí i za hranicemi okresu. My se můžeme 
pochlubit, že jsme jej podpořili v jeho čin-
nosti v sobotu 19. března. Na výzvu zare-
agovali sousedé z  Tuhaně, Neratovic, 
Mělníka, noví libiští sousedé z  Ukrajiny 
a Dětské rádio Mělník. Práce se za krás-
ného počasí vydařila a můžeme si přát jen 
trochu vláhy, aby se vrby pěkně zakořenily. 
Všem děkujeme za podporu obnovení ře-
meslných tradic. Marta Doležalová 

Dvojazyčné vysílání  
z DRM studia Libiš



Prohlášení  
starosty 

Zdravím  všechny, 
dovolte mi, abych se vyjádřil 
ke všemu, co se právě děje 
kolem nás. Vezmu to hezky po-
pořádku. Náš sbor a  jednotka je 
v kontaktu s lidmi, co se zabývají or-
ganizací sbírky přímo v místě potřeby. 
Díky nim víme, že informace o tom, že 
by lidé neměli jezdit s pomocí na vlastní 
pěst  je holý fakt. Lepší je opravdu darovat 
věci organizacím větších rozměrů, které mají 
logistiku a  organizaci lépe propracovanou 
a hlavne efektivnější. Z tohoto důvodu rád od-
povím na otázku “Proč ještě náš sbor a obec 
nevyhlásily sbírku?”. V  okolí naší vesnice je 
mnoho míst, kam můžete přinést vaší pomoc, 
nejbližší místo je například u SDH Neratovice. 
Ti se zabývají buď převozem pomoci na přímo 
a nebo ji převáží do skladu velkých organizací. 
 
My s naší obcí jsme se vydali jinou cestou. Na 
krizovém štábu obce se dávají dohromady 
možnosti ubytování, vzdělání a věcné pomoci. 
Jakmile bude zcela jasné co a kde bude třeba, 
dovolíme si oslovit Vás občany možností po-
moci. Možná že jste již zaslechli, že naše jed-
notka pomáhá s  přepravou rodinných 
příslušníků sousedů původem z Ukrajiny.   
 
Dále bych se rád věnoval diskuzi, která vznikla 
na internetu ohledně postupu fungování běž-
ného občana při jakémkoliv ohrožení státu 
a  jiným katastrofám a pomoci se orientovat 
v této problematice. Ve spolupráci s obcí a kri-
zovým štábem nyní pracujeme na způsobu, jak 
nejefektivněji dostat tyto instrukce ke všem ob-
čanům. Například osvětou mezi občany obce, 
mládeží na školách a v domovech seniorů.  
 
Děkuji za pár minut které jste věnovali přečtení 
tohoto shrnutí. Jakub Janda

Plánované závody mladých hasičů  
23. 4. - Štafety (Hra Plamen) - Kralupy n/V. 
14. 5. - Železný hasič Junior - Libiš 
21. 5. - Libišský čtyřboj speciál - Libiš 
28. 5. - Požární útoky (Hra Plamen) - Byšice 
5. 6. - Sraz Přípravek - Želízy 
25. 6. - Požární útoky - Byšice

O tom, co se nyní děje na Ukrajině, slyšíme bo-
hužel každý den ve zprávách, takže jsme nevá-
hali ani vteřinu, když se na našeho starostu 
Jakuba Jandu obránil jeden mladý muž z Ukra-
jiny, žijící v Libiši, zda bychom mohli na Polsko 
- Ukrajinských hranicích vyzvednout jeho ženu, 
děti, sestru a manželky a děti dalších jeho ka-
marádů. Odjezd pro ně byla jasná volba. Než 
se podařil doladit termín vyzvednutí, náš vý-
konný výbor přišel s myšlenkou poslat prázd-
nými auty, jedoucími na hranice, nějakou 
pomoc. Konkrétně se odsouhlasila hmotná 
pomoc v hodnotě 20 000 Kč z prostředků SDH, 
za tuto částku se nakoupily léky, obvazy, de-
zinfekce, sunary, pleny, přesnídávky a  deky. 
Firma TOYFORMAT - www.penovepuzzle.cz, ve 
které pracuje naše místostarostka Lucka, da-
rovala velké množství pěnových desek, které 

poslouží jako karimatky. Den odjezdu byl sta-
noven na úterý 1. 3. V 15:50 vyrazily dva tran-
zity se čtyřmi řidiči do osm set dvacet šest 
kilometrů vzdáleného městečka Krakovets, zde 
naložili ženy a děti a vydali se o kousek dál, do 
městečka Medyka, kde odevzdali hmotné dary. 
Do Libiše dorazili všichni v pořádku ve středu 
po jedenácté hodině. Moc si všichni přejeme, 
aby se situace na Ukrajině vrátila velmi rychle 
do normálu a aby se tam každý cítil opět bez-
pečně. Veliké poděkování patří řidičům z výjez-
dové jednotky, výkonnému výboru našeho 
SDH a Pepovi Slámovi za nákup všech věcných 
darů, SDH Želízy - díky jejich kontaktům jsme 
mohli věcnou pomoci doručit na správné 
místo a také obci Libiš, bez které by tako akce 
nemohla vzniknout. MK

V neděli 20. 2. 2022 se čtyři členi našeho SDH 
(jmenovitě Jakub Janda, Linda Horňáková Štět-
ková, Michal Štětka a Michal Kadlec) zúčastnili 
závodu - Neratovická 201, jedná se o atypický 

závod v běhu do schodů tzv. Towerrunningu. 
Jak název napovídá schodů bylo 201. Ještě před 
samotným začátkem se kluci z výjezdové jed-
notky domluvili, že závod odběhnou napřed 
normálně, následně se převlečou do zásaho-
vého obleku, nasadí dýchací přístroj a  201 
schodů vyběhnou ještě jednou. Ve standard-
ním závodě brala Linda a Kuba stříbro Michal 
K. páté místo a Michal Š. místo sedmé. V sou-
kromém závodě běhu v plné polní vyhrál Kuba 
v  čase 1:38 druhý byl Michal Š. v  čase 2:15 
a s časem 2:32 bral třetí místo Michal K. Moc 
bychom chtěli poděkovat organizátorům za 
možnost vyzkoušet si vyběhnout schody v plné 
polní a také všem ostatním závodníkům, kteří 
naše borce povzbuzovali. Snad se za rok opět 
uvidíme. MK 

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. 

Svazek 1 
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HASIČSKÉ LISTY
SDH Libiš 

Libušino náměstí

HASIČSKÉ LISTY

Pomoc směřující na Ukrajinu

Neratovická 201 pro výjezdovou jednotku 402

Plánované akce SDH Libiš 2022 

9. 4. Ukliďme starou Libiš - stará zbrojnice Libiš - vedoucí a  mladí hasiči budou  
zvelebovat Libušino náměstí 

14. 5. Železný hasič Junior - fotbalový stadion Libiš 
21. 5. Libišský čtyřboj speciál - stará zbrojnice Libiš 
11. – 12. 6. Putování do neznáma - putovní výlet pro mladé hasiče



Kurz Zdravotník  
zotavovacích akcí 

Dva březnové víkendy jsme strávily v  Obla-
stním spolku ČČK Mělník, kde jsme se zúčast-
nili kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí. 
Dozvěděly jsme se zde spoustu užitečných in-
formací, které se nám budou hodit především 
při práci s dětmi, ale i v osobním životě. Naučili 
jsme se záchranu tonoucího, kterou jsme si 
mohli nacvičit přímo v bazénu, transport zra-
něných, různé způsoby využití trojcípého 
šátku, jak vybavit lékárničku aj. V modelových 
situacích jsme měli možnost si vyzkoušet, jak 
bychom reagovali např. při pomoci u  pádu 
z  žebříku, při hypoglykemickém šoku v  dů-
sledku přecenění fyzických sil. U  dítěte stav 
bezvědomí způsobený vdechnutím bonbonu 
s následnou resuscitací a také jak ošetřit úrazy 
a řezné rány. Kurz jsme si užili a u závěrečných 
zkoušek obstály. Přesto doufáme, že nabyté 
vědomosti budeme v praxi potřebovat co nej-
méně. ;-)  LŠH

Dar výjezdové  
jednotce 

Krásný dárek obdrželo naše výjezdové vozidlo 
Tatra 815 CAS 40 od firmy Autokoberce EVA. 
Firma nám vyrobila krásné praktické koberce 
z materiálu Eva. Koberce jsou pro nás opravdu 
ideální. Veškerá voda a nečistota zapadá do 
buněk a při jízdě nikde nepřekáží. Údržba to-
hoto koberce je velice jednoduchá, koberce se 
jednoduše vyndají, vyklepe se nečistota a na-
konec se opláchnou. Díky této praktičnosti pře-
mýšlí výjezdová jednotka o  tom, že si tyto 
koberce pořídí i do svého DA (dopravní auto-
mobil). Firma autokoberce EVA je totiž má v na-
bídce i  pro osobní vozidla. Pokud se Vám 
koberečky líbí a chtěli by jste o nich zjistit více, 
podívejte se na web - https://autokoberce-eva. 
cz/. My moc děkujeme a budeme se s firmou 
Autokoberce EVA těšit na další spolupráci. MK

V první jarní den roku 2022 byl v 8:13 vyhlášen 
naší výjezdové jednotce výjezd. Byla povolána 
k  požáru komína v  Libiši. Na místo události 
jsme dorazili jako první. Na první pohled ne-
byly naštěstí nikde viditelné plameny. Průzkum 
střechy domu a komína také žádné plameny 
nezaznamenal. Proto velitel zásahu rozhodl 
o vrácení všech posádek zpět na základnu. Na 
místě jsem zasahovali s HZS Neratovice, Měl-
ník a HZSP Spolana. MK

Fireport #3 Požár komína Libiš

Dne 25. 3. byl naší jednotce v 8:56 vyhlášen výjezd k požáru louky. Na štěstí se jednalo o menší 
požár o rozměru cca 2 x 2 metry. Na místě již zasahovali kolegové z HZS Neratovice, kteří požár 
uhasili svými silami a my jsme se mohli vrátit po necelých deseti minutách na základnu. MK

Fireport #4 Požár louky Libiš

Na základě spolupráce výjezdové jednotky 
a obce bylo na 26. 2. naplánováno odstranění 
stromů na třech místech v obci Libiš. První byl 
rozdvojený smrk, jehož koruna vrostla do ve-
dení komunikačních i elektrických kabelů v ulici 
Železniční. Zde jsme měli k dispozici vysoko-
zdvižnou plošinu a  strom po kouscích bez-
pečně rozřezali. Větve i kmen jsme naložili do 
připraveného kontejneru a ulici vyčistili. Děku-
jeme obyvatelům ulice za příkladnou spolu-
práci s parkováním aut a dodržení bezpečné 
vzdálenosti. Druhý strom byl uschlý modřín 
v zahrádkách v ulici Vojtěšská. Toto byla rychlá 
akce na několik minut. Poslední strom byl 
padlý topol přes pěší cestu ke 3. vrátnici. U něj 

jsme se vzhledem k jeho velikosti zapotili. Od 
sobotního odpoledne je už cesta opět pro pěší 
i cyklisty průchodná. Po 4 hodinách se všech 
šest hasičů vrátilo na základnu, vyčistilo a na-
brousilo řetězy a připravilo techniku na další 
práci. MŠ

Nebezpečné stromy

Oceněným jubilantům letošního roku jsme se 
věnovali v  minulém čísle. Tentokrát bych se 
ráda zaměřila na všechny dospělé členy SDH, 
kteří v tomto půlroce oslaví kulaté a půlkulaté 
narozeniny. 
Třicáté narozeniny čekají na Jitku Kudelovou. 
Krásnou půlkulatou pětatřicítku oslaví hned 
několik z nás, konkrétně Eva Kýrová, Ludmila 
Boušková, Kristýna Kopačková a Ondřej Svo-

boda. Čtyřicítka dostihne Miroslavu Lošovou 
a Hanu Jandovou (které na to rozhodně nevy-
padají). Nyní se již dostáváme k jubilantům pě-
tašedesátiny oslaví Miroslav Svoboda, 
sedmdesátku Libor Zýval, v neposlední řadě je 
třeba zmínit i Marii Kučerovou s její krásnou 
pětasedmdesátkou. 
Všem oslavencům bych ráda popřála za celé 
SDH hodně štěstí a zdraví JB

Blahopřání

Dne 21. 2. 2022 v 11:37 nám byl vyhlášen po-
žární poplach. Operační nás posílalo do neda-
lekých Horňátek k požáru haly. Po příjezdu již 
několik jednotek bojovalo s  požárem a  tak 
jsme rozvinuli jeden proud a začali jsme hasit 
i my, jelikož se v hale nacházely hořlavé che-
mikálie a plasty, probíhalo hašení v dýchacím 
přístroji. K doplňování vody do CAS posloužil 
nedaleký rybník a naše ponorné čerpadlo. Po 
zdolání plamenného hoření jsme s ostatními 
hasiči začali s  rozebíráním zborcené kovové 
konstrukce haly pomocí motorových kotoučo-
vých pil, další hasiči stále vyhledávali skrytá 
ohniska termokamerami, která ihned uhašo-
vali. Ve 12:30 hodin byl požár pod kontrolou 
a nehrozilo jeho další rozšíření. O hodinu poz-
ději velitel nahlásil likvidaci požáru, zrušil 
druhý stupeň poplachu a  začal s  redukcí sil 
a prostředků. Tato redukce se týkala i naší jed-

notky a proto jsme naložili své věci do auta 
a vyrazili jsme zpět na základnu. Po 13 hodině 
byla naše jednotka opět připravena k výjezdu. 
Na místě jsme zasahovali společně s: HZS Nera-
tovice, HZS Mělník, HZS Mladá Boleslav, HZSP Ae-
rospace, JSDH Neratovice, JSDH Dřínov, JSDH 
Chlumín, JSDH Úžice, JSDH Odolena Voda, JSDH 
Líbeznice MK

Fireport #2 - Požár průmyslové budovy Horňátky



zájmové spolky

KARNEVAL  
Zdá se to jako věčnost od minule, konečně 
byl zase karneval! Tolik veselých dětí s ro-
diči a  prarodiči pohromadě! Sokolovna 
skoro praskala ve švech všemi maskami – 
přišly různé princezny, zvířátka, rytíři, vod-
níci, krabička sirek se sirkou, rodina Úžas-
ňákových, tyrannosaurus Rex, krtek 
i s krtinou, sovy, Ferdové a Berušky, poli-
cistka, hasiči, pepř a sůl a spoustu dalších. 
Všichni se bavili, tančili, chytali volné 
místo v tradiční židličkované a házeli va-
jíčky do košíku. Odpoledne uteklo jako 
voda, každý tak odcházel domů s úsměvem 
na tváři a dobrou náladou. Večerní karneval 
se také vyvedl a všichni kdo se zúčastnili 
se bavili spontánně jako děti odpoledne. 
Ani zde nebylo jednoduché vybrat masky 

pro ocenění – nakonec jsme na podiu tle-
skali Jánošíkovi, mnichovi, Fridě Kahlo, 

mužům v  černém, zahradní konvi nebo 
třeba volejbalové síti. JH
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historie

Výročí smutné události z 22. března 1945 si 
tento rok přišli připomenout k  pomníku 
vedle třetí vrátnice Spolany, zástupci obce 

Libiš místostarosta Marcel Eder, radní 
Tomáš Štěpán a za společnost Spolana Mi-
roslav Falta.  
Položením květin tak symbolicky oživili 
a uctili vzpomínku na oběti náletu. Před 77 
lety 165 bombardérů 15. letecké armády 
(15th Air Force), mířilo na rafinerii do Kra-
lup nad Vltavou. Došlo ovšem k navigační 
chybě a 28 z nich bombardovalo Nerato-
vice a Libiš. Celkem na toto území svrhly 
254 bomb. Při náletu bylo usmrceno 53 
osob, z  toho 39 mužů a  14 žen. Mezi 
oběťmi bylo nejméně 6 dětí. Zničeno bylo 
14 domů, 12 jich bylo poškozeno těžce 
a 144 lehce.  
Přibližně patnáct obětí bylo v lesíku a jeho 
okolí u dnešní vrátnice číslo tři Spolany, 
kam se při poplachu schovaly desítky pra-
covníků z tehdy budované továrny Spolku 
pro chemickou a hutní výrobu, vzdálené 
půl kilometru. Tragický byl také přímý 
zásah krytu v  železničním náspu u  vi-

aduktu, kde zahynulo devět osob, z toho tři 
děti. Řada obětí byla zasažena v okolí ná-
draží, na které v tu dobu přijely čtyři po-
lední vlaky. Na osudný den měla americká 
bojová jednotka naplánováno hned několik 
akcí, do kterých zapojila přibližně 680 
bombardérů. Cílem byly rafinerie a nádraží 
ve Vídni, rafinerie Ruhland severně od 
Drážďan a rafinerie v Kralupech nad Vlta-
vou. Za alternativní byly určeny pražská 
Libeň nebo plzeňská Škodovka. K bom-
bardování Neratovic a  Libiše tedy došlo 
omylem, ke kterému vzhledem k tehdejší 
technické vybavenosti letadel občas dochá-
zelo.  
Tato událost je zaznamenána v knize „Ne-
ratovice 1945 fakta a  vzpomínky“ od 
autorů Aleše Nováka, Martina Čejky, Ro-
mana Dvořáka a Pavla Šandy. Z této je čer-
pán výše uvedený historický obsah.  

 
Marta Doležalová
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OSMISMĚRKA
(Hrajeme o modrý hrníček se znakem naší obce. Vy-
luštěné znění osmisměrky napište na lístek, připište 
své telefonní číslo a lístek vhoďte do poštovní 
schránky u dveří obecního úřadu. Výherce hrníčku 
vylosujeme 30. dubna 2022 a budeme ho kontak-
tovat na přiložené telefonní číslo.) 

Z kroniky obce: Dne 6. března 1930 svo-
láno bylo obecní zastupitelstvo ku mimo-
řádné schůzi pořádané na oslavu 
80. narozenin páně prezidentových, ve 
které měl starosta obce Jaroslav Jurčov-
ský slavnostní řeč. Panu prezidentovi za-
slán byl ze schůze blahopřejný ....... 
tajenka .... a dne 7. března sehrála Telo-
cvičná jednota Sokol Libiš se školní mlá-
deží hru “Pro tatíčka Masaryka”.

Výherkyní minulé  
osmisměrky  
se stala paní  
Veronika Chorvátová.  
K výhře jí moc  
gratulujeme. 
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