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Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,
máme před sebou krásné období léta,
které nás může díky slunečnímu svitu
hřejivě naladit na prázdninovou vlnu.
Školáci i jejich rodiče se těší, až s vysvědčením v ruce budou moci své školní
povinnosti na dva měsíce vypustit. Babičky a dědové se těší na čas strávený
s vnoučaty. Oproti tomu vrcholí stavební
sezóna a dokončovací práce v naší škole.
Nesmírný dík patří celému personálu
školy za zvládnutí tohoto školního roku,
zejména pro kuchařky se svou vedoucí to
byla práce ve velmi ztížených podmínkách! Všichni držíme palce, aby byl harmonogram dodržen a mohli jsme zahájit
školní rok na domácí půdě. Více jak půl
roku se bude přetvářet park Špičákovy

Starostka obce vyhlašuje soutěž

zahrady na rekreační zónu pro všechny
generace. Věřím, že se v nadhledu času
omyjí všechny hrany mezi vznikajícími
tábory občanů. Přijďte koncem září ke
komunálním volbám se zdravým úsudkem a neovlivněni pomluvami, které se
tu přetřásají. Myslím si, že nám všem by
společně mělo jít o jedno, a to je slušné
soužití. Každý může být přínosem, aby
se tu dobře žilo všem. Opakem je vše zlomyslné, co by mohlo nadšence odradit od
práce pro druhé. Užijte si v létě klidu, pohody a zábavy podle svého, ať už na
svých zahradách, na akcích, které se tu
pořádají, nebo na výletech po rozmanitých koutech.
Příjemné léto Vám přeje
Pavlína Komeštíková, starostka

Poděkování

o nejkrásnější balkónový truhlík viditelný z ulice
a soutěž o nejkrásnější předzahrádku v Libiši
Občané si mohou předzahrádku upravit tak,
aby porost nezasahoval do komunikace nebo
nebránil ve výhledu řidičům. Zašlete jednu fotograﬁi Vašeho truhlíku nebo předzahrádky
emailem na administrativa@libis.cz do 15. 8.
2022 s celým kontaktem. O výsledcích bude
zpráva v příští radnici.

1. cena ve výši celoročního poplatku za odpad
2. cena ve výši půlročního poplatku za odpad
3. cena ve výši čtvrtletního poplatku za odpad

Omluva občanům

Omlouváme se občanům za výpadky veřejného osvětlení zejména v nové Libiši.
Problémy trvaly déle z důvodů starých
rozvodů, které nyní nově vyměňujeme
v ulici Nová. Věříme, že budou práce
brzy dokončeny. Dále je problematické
spojení nových rozvodů na ul. Mělnická
s připojením na vedlejší ulice. Závadu
monitorujeme, ale nepodařilo se jí trvale
odstranit.
Děkujeme za pochopení.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat
své kolegyni, zastupitelce paní Aleně
Vítek Kaulové, s kterou jsem velice ráda
působila v zastupitelstvu čtyři volební
období. Za těch šestnáct let perfektně
vedla sociální komisi. Stmelovala několik
žen kolem sebe, chodily přát jubilantům
do jejich domovů, připravovaly vítání občánků. Paní Alena uváděla vítání s takovou jemností a mile i pravdivě vyjádřila,
jak se těší na děti, až přijdou do té naší
školky. Nezapomínala s pomocí ani na
hendikepované děti nebo na spoluobčany
v nouzi. Mrzí mne, že již další období nechce kandidovat. Za Obec Libiš paní
Aleně přeji hodně zdraví a mnoho radosti
se svými čtyřmi vnučkami a pohodu
i v práci v naší školce.
Pavlína Komeštíková
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informace z obce
Za paní Zlatkou Šulcovou...
V nedávných dnech mne kroky zavedly do
libišské sokolovny, kde jsem uviděla smuteční
oznámení o skonu paní Zlatky Šulcové.
Poslední rozloučení se konalo v pátek, ale já
jsem se tu informaci dozvěděla až v úterý
následující týden. Je mi líto, že jsem se
nemohla se Zlatkou rozloučit, a tak alespoň
těchto pár řádků pro vzpomínku.
Paní Zlatka Šulcová byla dlouholetou
činovnicí Sokola v Libiši. Ale byla také
vynikající kuchařka a její kuchařské
a cukrářské umění jsme mohli několikrát ocenit při pobytech ve škole v přírodě.
Dvakrát s námi, jako kuchařka, dokonce absolvovala i ozdravný pobyt u moře
v Itálii. Milovala děti a největší odměnou pro ni bylo, když viděla, jak dětem
chutná, jak si chodí přidávat. Za odměnu jim pak pekla k odpolední svačině své
úžasné žloutkové věnečky. A to i v té Itálii, kde bylo vedro k zalknutí. Nic jí
nebylo zatěžko. Vždycky, když jsme se později potkaly, vzpomínala na ty dva
pobyty u moře. A my, učitelky, zase vzpomínáme na všechny ty recepty a různé
kuchařské "fígle", které jsme mohly "odkoukat".
Zlatuško, děkujeme za všechno a bylo nám velkou ctí s Tebou sdílet alespoň těch
pár chvilek v životě. Čest Tvojí památce.
Za ZŠ Libiš, Milena Provazníková

Blahopřejeme

spoluobčanům, kteří
oslavili významná jubilea
Květen 2022
Kučerová Marie, Mach Luboš,
Černá Věnceslava, Přibylová Hana,
Hackl Petr, Čížková Jarmila,
Voleman Jan, Vrbová Miloslava
Přibyl Vladislav
Červen 2022
Zýval Libor, Pazderová Alena,
Švábová Stanislava, Lašák František

Vítáme nové občánky
Novými občánky naší obce jsou:
* Fialová Nikola
* Hlavička Jindřich
* Jarolímová Eliška
* Kaulová Adriana
* Šrámek Jakub
* Zbořilová Rozálie
Vítáme je s přáním, aby se jim na světě mezi
námi v Libiši líbilo a ve zdraví dobře žilo.

Informace k probíhajícím stavbám Prázdninový provoz
ZŠ půdní vestavba – dle harmonogramu prací by měla stavba být ukončena do konce
srpna 2022. Aktuální informace rodičům předá vedení školy koncem června a následně v druhé polovině srpna před začátkem školního roku. Současně budou i na
webu obce. Špičákova zahrada – dle harmonogramu bude trvat 8 měsíců.

obecní knihovny

4. 7. 2022 9.00–12.00 a 14.00–16.00,
13. 7. 2022 9.00–12.00 a 14.00–16.00
Od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022: Pondělí
9.00–12.00 a 14.00–16.00,
Středa 9.00–12.00 a 14.00–16.00, Čtvrtek zavřeno.
Změna vyhrazena – informace na FB
a na nástěnce – knihy můžete vracet
i do pokladny OÚ

Sledujte úřední desku
připravuje se druhé veřejné
projednávání územního plánu.

Jaro v Domě s pečovatelskou službou

Intenzivně se pracuje na výstavbě nově pergoly v zahradě Domu. Ta se nachází o poznání blíže, než původní pergola, a měla by tak být klientům lépe přístupná i poskytovat více pohodlí. V souvislosti s tím jsme od zaměstnanců Spolany Neratovice
obdrželi dar v podobě zahradního nábytku, určeného právě do nové pergoly. Jménem
celé Charity Neratovice i samotných obyvatel Domu sv. Jakuba jim tak chceme ještě
jednou vyjádřit velké díky. A naše poděkování patří též učitelkám a dětem z libišské
mateřské školy, kteří pravidelně dělají radost našim klientům a nosí jim krásné dárečky, které samy vyrobily. Velice si vážíme vašeho zájmu a znovu moc děkujeme
vám všem.
Mnoho dní zalitých sluncem a pevné zdraví přeje Charita Neratovice.
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ze školy a školky

Jaro v mateřské škole
S přicházejícím jarem se naštěstí epidemiologická situace uklidnila, a tak jsme
v naší školce mohli opět obnovit různé
aktivity.
V dubnu jsme vyráběli velikonoční dekorace na výstavu do sokolovny v Libiši.
Děti s p. učitelkami také upekly a nazdobily velikonoční beránky. Je již tradicí, že
s dětmi myslíme i na starší spoluobčany
v obci a při různých příležitostech jim děláme radost. Proto po skončení výstavy
dostali beránky obyvatelé Domu s pečovatelskou službou sv. Jakuba v Libiši
a z Domu kněžny Emy v Neratovicích.
Na oplátku dětem poslali sladkosti a vlastnoručně vyrobené velikonoční postavičky, za což jim moc děkujeme.
Po dlouhé době se k nám zase vrátili
různí umělci se svými představeními, na
které se děti velmi těšily.Užili jsme si
i projektový den ve školce s názvem,, Zábavné programování“, kdy se děti učily
naprogramovat interaktivní autíčka, aby
dojela správnou cestou až do cíle.
V posledních měsících tohoto školního
roku jsme v rámci projektu,, Vzděláváme
s Ajtíkem“ vyjížděli na celodenní pro-

jektové dny mimo MŠ.
Třída Berušky navštívila ZOO Chleby
s programem,, Hladový jako vlk. “ Děti
měly možnost zblízka se seznámit s různými druhy zvířátek, z nichž některá si
mohly i pohladit. Například želvičku,
ježka bělobřichého, krajtu královskou
a nevšední druh králíčka. Potom hádaly,
čím se živí, protože jim pak připravovaly
hostinu. Následovala komentovaná prohlídka ZOO, kde se děti dozvěděly hodně
zajímavostí o životě zvířat. Na zvířátka si
pak děti zahrály na dětském hřišti, kde se
parádně vyřádily. I počasí nám přálo,
takže výlet se povedl na jedničku a byl
zakončen výbornou ovocnou zmrzkou.
Třída Včeličky se hned po příjezdu do
History parku v Ledčicích s lektorkou
přesunula do doby kamenné. Děti si vyzkoušely život pravěkých lovců mamutů,
seznámily se s jejich životním stylem
a příbytkem, zjistily, jak se obdělávala
půda, nacvičily si hod lovnou zbraní. Ve
staré mlýnici prakticky zkoušely mletí
zrna kamenem. Následně byl z dětí najednou tým malých archeologů a pomocí
štětců a prosívání písku je čekala řada

fantastických odhalení z naší minulosti.
V keramické dílně si zas děti vyrobily
misku pradávnou technikou. Všichni odjížděli domů plni zajímavých zážitků.
Třída Motýlci navštívila IQ park v Liberci s programem „Neposedná voda.”
Děti měly možnost vyzkoušet si podvodní sopku, vodní vír, jak fungují spojené nádoby, co plave a neplave, rozdíly
mezi slanou a sladkou vodou. Zjistily,
k čemu všemu je voda zapotřebí, a že bez
ní se nedá žít. Pak si děti s p. učitelkami
prošly celý IQ park, kde navštívily malou
ordinaci, složily si ﬁgurínu, vyzkoušely
si resuscitaci, měření a vážení a správnou
techniku čištění zubů. Zapojily svou přirozenou zvídavost a představivost a zjistily, že i věda může být zábavná. Výlet si
všichni moc užili a mnohé se i dozvěděli.
Na konci června se slavnostně rozloučíme s našimi předškoláky na společné
akci i s rodiči, tentokrát v indiánském
stylu. Přejeme jim úspěšný vstup do základní školy.
Našim dětem i rodičům i všem libišským
spoluobčanům přejeme krásné léto plné
radosti, pohody a sluníčka.
Za MŠ Libiš Alena Vítek Kaulová,
učitelka z Berušek.

3

ze školy a školky

Závěr školního roku se blíží

n Poslední březnový den mohli zájemci
využít Den otevřených dveří, kde jsme
poskytli informace a zodpověděli dotazy
týkající se naší základní školy. O týden
později 7. 4. na Den vzdělanosti proběhl
na naší škole zápis budoucích prvňáků.
Zápis pro děti z Ukrajiny proběhl 1. 6.
n V říjnu loňského roku se vybraní pedagogičtí pracovníci účastnili workshopu
k projektu „Plastík a jeho kouzelný kufřík“ od Nadace ORLEN Unipetrol.
Na základě jeho absolvování, jsme byli
jako škola v březnu letošního roku vyzváni k účasti v soutěži malování obrázku
k pohádce Plastová princezna. Pohádka
byla na motivy známé pohádky Sůl nad
zlato. Čtenář se měl zamyslet nad životem bez plastů v dnešní moderní době.
Naši žáci vytvořili krásné obrázky, z kterých jsme vybrali několik nejzajímavějších a ty jsme poslali do soutěže. Všichni
účastnící obdrželi drobný dárek s logem
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nadace a žákyně páté třídy A. N., vyhrála
první cenu - černé tričko s logem Plastíka. Gratulujeme!
n 12. 4. jsme se zúčastnili Velikonočního
jarmarku, který se konal v sokolovně
v Libiši. Naši žáci se velice aktivně podíleli na výzdobě a vyrobili společně s rodiči hezké výrobky a napekli velikonoční
beránky. Po výstavě putovali tito beránci
udělat radost seniorům v Libiši.
n 13. 4. se vybraní žáci zúčastnili Štafetového poháru, kde úspěšně reprezentovali
naši
školu.
Díky
dobře
zorganizované soutěži, příjemnému sportovišti a organizátorům, jsme si užili
krásné dopoledne.
n Naši páťáci připravili projektový den
ke Dni Země, který se uskutečnil 22. 4.
Byli jsme sbírat odpadky v blízkém okolí,
během necelé hodiny každá třída nasbírala dva plné pytle. Poté čekaly na žáky
zábavné soutěže. Téma ochrany životního

prostředí je třeba připomínat žákům
nejen na Den Země.
n Na konci měsíce si fotbalisti z naší
školy poměřili síly na McDonald Cupu,
který se konal v Neratovicích. Konkurence byla dosti silná, takže na „bednu“
jsme nedosáhli. Turnaj to byl velice příjemný a děkujeme FK Neratovice za
dresy.
n V květnu se čtvrťáci a páťáci zúčastnili
besedy s paní spisovatelkou Petrou Braunovou, která je autorkou krásných poutavých dětských knih. Tyto knihy mají
u nás v knihovně své místo. Do knihovny
zavítali i naši nejmladší a čekalo je tam
vyprávění o Dandovi (kniha Danda má
hlad). V polovině měsíce června se
mohou prvňáci těšit na slavnostní okamžik, při kterém budou pasováni v knihovně na čtenáře.
n I v květnu jsme se vydali na sportovní
akci, tentokrát to byl atletický víceboj.

ze školy a školky
Vybraní žáci nás reprezentovali ve dvou
kategoriích, z nichž ti mladší byli úspěšnější a podařilo se jim získat stříbro.
V měsíci lásky nás přiletěli navštívit
dravci. Interaktivní program děti zaujal,
děti si mohly pohladit i kulíška nejmenšího. Dozvěděli jsme se mimo jiné i to,
jak dlouho trvá vycvičit dravce, kolik
toho denně sní a jak jsou sovy důležité.
n Den dětí jsme oslavili šipkovanou,
čtvrťáci vyzvali ostatní třídy na cestu
plnou dobrodružství, kde na konci čekal
na děti poklad. První týden v červnu zor-

ganizovala naše škola zájezd do Itálie,
kdo chtěl, mohl jet, žáci naší školy
mohou jet sami, nebo s rodinou. Na společnou dovolenou se vydaly dva plné
autobusy.
n Vybraní žáci čtvrtého a pátého ročníku
se zúčastnili matematické soutěže Pangea, kde se jim vedlo velice dobře. Náš
nejlepší výsledek je 73. místo z 9300 dětí
z celé ČR. Žák čtvrtého ročníku J. Č.,
který dosáhl tohoto nádherného výsledku, bude naši školu reprezentovat ve
ﬁnálovém kole, které se uskuteční v po-

lovině června v budově Národního muzea
v Praze. Držíme pěsti!
n Dne 10. 6. je připravena MP Neratovice akce - Den bezpečí, které se zúčastníme. Dále plánujeme společný školní
výlet do History Parku v Ledčicích a na
závěr školního roku bychom Vás rádi pozvali na Zahradní slavnost, která se bude
konat 23. 6. od 16 hod. v Lobkovicích.
Tím ukončíme letošní školní rok a vzhůru
na prázdniny.
Přejeme Vám krásné slunečné léto.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš

Výlet s páťáky
16. – 19. 5. jsme si s páťáky naší školy dopřáli čtyřdenní výlet do Zlaté Olešnice. Děti
se těšily, protože v předchozích dvou letech jsme kvůli pandemii na žádný pobyt nevyjeli. V pondělí 16. 5. jsme se vypravili z Neratovic vlakem do Plavů. Odtud jsme
stoupali do penzionu Ve stodole ve Zlaté Olešnici. Cestovali jsme pouze s batůžky,
s odvozem tašek nám pomohli ochotní rodiče. Pobyt se nám velmi vydařil. Počasí jsme
nemohli mít lepší. I půldenní déšť nám naprosto vyhovoval, pročistil vzduch a spláchl
všudypřítomný pyl. Program byl bohatý – chodili jsme na výlety, malovali si trička,
opekli si buřty na ohni, hráli jsme hry uvnitř i venku, navštívili jsme muzeum ve Vysokém nad Jizerou a zříceninu hradu Navarov. Děti si také vyzkoušely své hrdinství při
noční bojovce při svíčkách. Během pobytu jsme si pochutnávali na výborném jídle od
milých majitelů penzionu. Zlatá Olešnice nás svým okolím zcela okouzlila. Poslední
den jsme po obědě došli pěšky na vlak do Plavů a v pořádku jsme se vrátili do Neratovic. Výlet v nás zanechal pěkné zážitky a posílil náš třídní kolektiv.
Žáci a učitelky 5. třídy ZŠ Libiš

Malé ohlédnutí za dubnovou soutěží

o Nejkrásnějšího libišského beránka
Letošní velikonoční beránci mají své vítěze a velká porota, složená z našich dětí základní školy i návštěvníků výstavy, měla opravdu
z čeho vybírat. Děkujeme všem, kteří nám své beránky pro domovy seniorů upekli. Vyřizujeme Vám velké poděkování, Vaši beránci tam udělali upřímnou radost.
J. Holinová
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zájmové spolky

Libišské Retro čaje
se skupinou BONUS

Obec LIBIŠ, T lovýchovná jednota Sokol Libiš a
Pavel Pila se svou skupinou  p ipravili :

Již počtvrté se v červnu uskuteční toto nové hudební odpoledne a věříme, že i tentokrát si najde do naší sokolovny cestu řada lidí, kteří se přijdou pobavit a zatančit
si. Skupina BONUS zatím vždy velice dobře věděla, čím návštěvníkům udělat radost. Nedělní odpoledne si jejich posluchači opravdu užívali, tančili na staré
známé písničky a s chutí si je s Bonusem zazpívali. Sokolovnou zněly Zlaté střevíčky, s písní Povídej jsme vzpomněli na krásné hity Petra Nováka a přes písně
let osmdesátých jsme se přenesli až k Bokům jako skříň. Tři hodiny krásných
písniček vždy utekly jako voda a já jsem s tichou radostí poslouchala, jak odcházející nešetří chválou. Hospůdka Na hřišti měla vždy připraveno něco dobrého, a tak jsme se dozvěděli i to, že umí pan kuchař báječnou svíčkovou.
Jaroslava Holinová





 






(Školní 492/6, 277 11, Libiš)
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Pijte se pobavit , zazpívat , zatanit , zavzpomínat , oslavit
svátky nebo narozeniny , seznámit se s novými lidmi ,
ochutnat n co dobrého z místní kuchyn , to vše v 

Besedy v Obecní knihovně Libiš

)*
 (+, -+. , /"
ekají na vás krásné písniky i na pání(

Bonusky v hodnot

50,-K – slosovatelné

Informace: 702 420 040
posbon@seznam.cz

přísahou“ Robertem ŠlachZa mediální podpory: Obec Libiš,
skupinabonus.cz , TJ Sokol Libiš
tou.
Autor
v knize poskytuje prostřednictvím rozhovoru se známým českým investigativním novinářem Josefem Klímou osobní zpověď svého
neobyčejného života, a to nejen osobního, ale především toho
profesního.
Na besedě v knihovně se hovořilo o práci policisty bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Kdy otevřeně hovořil o stále ještě ožehavých tématech a kauzách
Vidkun, Bereta, Nagyová, Pitr a mnohé jiné, o nichž v době aktivní služby bohužel mluvit nemohl. Děkuji všem zájemcům
a na další besedu v Obecní knihovně Libiš se můžete těšit 23.
6. 2022 od 15. hodin. Zde bude hovořit o svých knihách regionální spisovatelka Barbora Walterová Benešová. Srdečně
zveme.
Marta Doležalová
www.

Ve čtvrtek 2. června 2022 se v odpoledních hodinách uskutečnila v místní knihovně beseda s autorem knihy „Třicet let pod

Myslivci zachraňují srnčata
Místní myslivecké sdružení každý rok v jarních měsících zachraňuje malá srnčata před
sečí. Přiložený obrázek je pořízen na lukách
„Paka“, kde Každoročně místní zemědělci
sekají trávu pro svá domácí zvířata. Myslivci jsou vyzváni, aby prošli úsek, který má
být posečen, aby se se podařilo zachránit
malá srnčata, která se v trávě či obilí ukrývají. V souvislosti s touto tématikou prosíme občany, aby v jarních a letních
měsících, pokud zahlédnou srnčata, či jiná
mláďata, tato zvířata nepřemisťovali. Jejich
matka je vždy někde v dosahu. Dále prosíme majitele psů, aby je v této době drželi
na vodítku, ne na volno. Bohužel, již mnohokrát se stalo, že ve zmiňované lokalitě
volně pobíhající psi některá mláďata zardousili.
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Fotbalové jaro
v Libiši
Jarní část soutěžního ročníku 2021/2022
zastihla mužstvo Sokola Libiš hrající
čtvrtou nejvyšší soutěž v Česku (divize
sk. C) v ne příliš dobrém rozpoložení. Po
vyvedené podzimní části jsme chtěli na
tento kladný trend navázat, ovšem opak
byl pravdou. V současné době se mužstvo
Sokola Libiš po odehraném 27. fotbalovém kole nachází, na nepříliš lichotivé,
desáté příčce divize C a to se ziskem

32 bodů a pasivním skore 50:61. Tento
současný stav má, bohužel, své opodstatnění, které spatřujeme především v absenci několika klíčových hráčů základní
sestavy jako jsou M. Brožek (brankář),
M. Šoupa, Vl. Stibora, dále pak nová
akvizice P. Helík z pražské Dukly
a J. Moltaš ze Slovanu Velvary. Bohužel,
tito hráči dlouhodobě laborují se zraněními, z nich tři byli podrobeni operačnímu zákroku. V současné době se k této
marodce přidal útočník J. Vetešník
a T. Šmíd, kteří budou chybět nepochybně do konce probíhající sezóny. Při-

čteme-li k tomu hráče jako M. Lohoyda,
který se vrátil do kádru po zranění a momentálně se s optimální formou nepotkává, plus absence brankařů, kterých
jsme do 27. soutěžního kola protočili již
šest, a to díky trestům nebo, z větší části,
díky krátkodobým zraněním, nemůžeme
pomýšlet na lepší bodový zisk, než který
máme. Díky těmto důvodům se nacházíme v postavení, které jsme opravdu po
podzimní části nečekali.
Nicméně se o zbývající body porveme
a věříme, že v posledních kolech libišskému fotbalu ostudu neuděláme!

Sokol Libiš U19 – jaro 2022
Dorost opouští: Mundl Matěj, Bušínský
David, Čepec Jan, Nejezchleba Filip,
Mošna Jakub
Všem děkuji za velmi dobrou
reprezentaci klubu a přeji hodně
sportovního štestí v týmu dospělých.
Michal Panocha

Mladší dorost

Po celkem náročné zimní přípravě, ve
které jsme absolvovali soustředění ve
Stráži pod Ralskem, nás čekalo sedm
mistrovských zápasů, které měly rozhodnout, zda se udržíme v krajském přeboru
dorostu. Vstup do soutěže nám nevyšel
tak, jak jsme si představovali. První tři
utkání jsme prohráli, a tak soupeři, kteří
byli v tabulce pod námi, ukrojili bodový
náskok. Před zimní přípravou odešel devítígólový Balog do Neratovic. Ze začátku to bylo znát, ale posléze se ukázali
noví kanonýři. Kluci byli horší pouze
v zápase v Kosmonosech. V dalším domácím utkání jsme remizovali po bojovném výkonu s týmem Poděbrad. Stále
nebylo jasno, kolik týmů, a jak se bude
hrát následná baráž. Důležitý zápas
s Pšovkou jsme sice vedli 0:2, ale soupeř

utkání otočil. S tím se nechtěl smířit kapitán mužstva Matěj Mundl, který již
chodí s A týmem a zařídil důležité vyrovnání. V posledních dvou utkáních
kluci podali velmi dobré výkony a konečně jim to tam začalo padat. Nejprve
jsme porazili Mělník a potom Český
Brod a zajistili si šesté místo, které nám
zaručilo udržení v soutěži a zároveň dalších šest utkání hraných se soupeři
z druhé skupiny o 9.–12. místo. Cílem
týmu je desáté místo z dvaceti účastníků.
I když ještě není konec soutěže, musím
klukům poděkovat, že si udělali dobrou
partu a předváděli v krajském přeboru
dobré výkony.
Střelci týmu: Kubíček 4, Havlíček 2,
Rezner 2, Čepec, Šoul, Nejezchleba,
Šándor, Plaček

Do Krajského přeboru jsme nastoupili
s o rok mladším ročníkem. Věkový rozdíl byl znát především v podzimní části
této sezóny, kdy nás fyzicky vyspělejší
týmy přehrávali především důrazem
a rychlostí. Na podzim jsme tak uhráli
pouhé tři body. Jarní část soutěže už vypadala zcela jinak a v odvetách jsme
s každým týmem dokázali hrát vyrovnané partie. Kluci v tomto roce udělali
obrovský fotbalový pokrok. Jarní zápasy
jsou pro diváky atraktivní a s každým
soupeřem svádíme vyrovnané bitvy
o body. Tito kluci pak prakticky v každém zápase chodí vypomáhat svým starším kamarádům do dorostu staršího, což
jim dává novou motivaci a velké zkušenosti do dalšího fotbalového života.
Pevně věříme, že v dresu Libiše budou
kluci nastupovat i v dalších letech a tento
skvělý kolektiv, který spolu hraje již řadu
let, u nás vydrží až do dospělého fotbalu.
Filip Mírek
trenér mladšího dorostu
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DĚTSKÝ
DEN
Po dvou letech nucené přestávky se dětský den na hřišti mimořádně vydařil. Pár
kapek deště na začátku akce nikoho neodradilo, a tak plnění úkolů nestálo nic
v cestě. Vstupní branou ve tvaru šmoulího domku se děti s doprovodem dostaly
do šmoulí vesničky a plnily úkoly typické
pro jednotlivé šmouly. U Siláka přenášely
břemena, u Nešiky zatloukaly hřebíky,
u Malíře malovaly, nechyběl Divoch
s opičí dráhou, Kuchař nebo Farmář se
zeleninou a slalom s naloženým trakařem, s Buřinou přišla vodní soutěž, s Mrzoutem se mohly trefovat do otevřené
tlamy Gargamelova kocoura Azraela.
Během plnění úkolů mohly děti odběh-

nout na obrovské skákací hrady nebo se
občerstvit ve stánečku s doma pečenými
dobrotami. Zpestřením bylo i stanoviště
fotbalové přípravky. Na závěr nesměla
chybět pěna od místních hasičů, i přes

Tenis v Libiši
Měsíce květen a červen jsou pro tenisty časem, kdy se hrají
mistrovská utkání družstev. Po dvouletém omezení, kdy nám covid
nedovolil odehrát soutěže v plném rozsahu, jsme se konečně dočkali. Zase hrajeme tradičním způsobem, tedy skupiny po 8-mi
účastnících. To znamená pro každé mužstvo 7 zápasů. Máme dvě
družstva dospělých, družstvo dorostu a mladších žáků. Celkem
tedy odehrajeme 28 zápasů, z toho polovinu doma a polovinu
venku. Na hodnocení úspěšnosti je ještě brzy, neboť je zatím odehrána pouze polovina zápasů. Naše družstva si vedou se střídavými
úspěchy. Nejlépe na tom je družstvo A dospělých, které hraje II.
třídu kraje. Na snímku jsou po vyhraném zápase 7:2 s Novým Strašecím.
Zveme vás na zápasy jako diváky a rádi vás přivítáme jako aktivní tenisty. Výbor tenisového oddílu TJ Sokol Libiš
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poměrně chladné počasí se do ní děti vrhaly s velkým nadšením.
Více fotek najdete na našem albu
www.akcezenylibis.rajce.idnes.cz

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.

Prohlášení starosty
Zdravím všechny příznivce našeho sboru, poslední dva měsíce byly pro náš sbor dosti aktivní. Naše mládež se
s elánem sobě vlastním vrhla do reprezentace sboru na okresních soutěžích. Musím konstatovat, že na ně můžeme být po právu hrdí, dělají svými výsledky dobré jméno nejen sboru, ale i naší obci. Také je skvělé vidět, že je
to opravdu baví. Nesmíme však zapomenout, že za tím vším je také kvalitní práce našich vedoucích a jejich chuť věnovat většinu volného času právě dětem a zdokonalování svých vědomosti. Díky tomu slaví naše děti takové úspěchy.
Gratuluji všem jak mládeži, tak i vedoucím. Dále bych rád poděkoval nejen našim členům, ale i nečlenům, kteří se podílejí na realizaci našich akcí. Vím, že tyto měsíce byly a budou náročné a proto prosím vydržte. Výsledek přece za to stojí
a určitě budeme všichni rádi, když se vše vydaří. Jelikož je toto číslo poslední před prázdninami, rád bych vám všem popřál krásný odpočinek na nějaké skvělé dovolené a dětem úžasné prázdniny, na kterých naberou hodně sil na další sezónu, která bude určitě opět skvělá jako ta letošní.
S pozdravem JJ

Ukliďme Libiš 2022

Jako každý rok jsme se i letos 9. 4. zapojili
do celostátní akce Ukliďme Česko. Akci v Libiši vždy organizují vedoucí mládeže společně s našimi mladými svěřenci. Letos se
jich sešlo dvacet devět. Přípravka s námi
strávila odpoledne, mladší a starší žáci
s námi byli i přes noc až do rána. Každý rok
se tuto sešlost snažíme ozvláštnit i večerním programem a přespáním na klubovně.
Letos jsme kromě úklidu využili i spolupráce s obcí, která nám věnovala květiny,
jimiž jsme ozdobili příchod ke kostelu svatého Jakuba většího vedle naší historické
dřevěné zvonice. Abyste získali představu,
jak si tento den užili naši svěřenci, vyhlásili
jsme malou soutěž o nejlépe sepsané zážitky tohoto dne. Vítězné vyprávění sepsala
Kristýna Doležalová a vy si ho nyní můžete
také vychutnat. MŠ

Sraz byl na klubovně, kam postupně všichni
dorazili. První pokus vyjít společně ke zvonici
zasadit květiny se nezdařil kvůli dešti, ale již za
pár chvil se nad oblohou opět vznášelo sluníčko. Po přemístění z bodu A, tedy klubovny,
do bodu B ke zvonici se každý kdo měl dvě
ruce a nohy pustil do práce. Kopalo se, zametalo, hrabalo, plelo, čistilo, uklízelo a sázelo.
A zničehonic se roztrhl mrak s kroupami. Nezbyl čas řešit kam kdo běžel, protože nikdo nechtěl zmoknout a poté marodit. Jedna část
běžela zpět ke klubovně a čas zůstala u zvonice
a schoval se v podloubí kostela. Netrvalo to
dlouho a zase svítilo sluníčko a mohlo se pokračovat v práci. Po dokončení naší činnosti
jsme si šli všichni opéct buřty a parky a chleba
a housky. Nechyběl nám k tomu ani kečup hořčicí a okurkami. Následně se skupina starších
žáků odebral do klubovny tam byly vzdělávání
v požárním útoku CTIF s nástupy, včetně podání hlášení rozhodčímu. Jako na každé z přespávaček jsme si pustili pohádku. Dívali se jak
mladší tak starší žáci a někteří vedoucí. Ke
konci pohádky se starší přemístili do druhé
místnosti. Většině se spát zatím nechtělo
a dost lidí si přál vidět horor. Vedoucí nám vyhověli pustili nám horor a až v po něm se šlo
spát. Opravdový horor začal ráno. Proč? Nikdo
všem kromě vedoucích zmaloval obličeje, ruce
i nohy. Nikdo to však nevzal špatně, tudíž to
bylo v pořádku. Poté se šlo na snídani a myslím
že všichni na tohle přespání budou ještě
dlouho vzpomínat.
Za mladé hasiče
Kristýna Doležalová

SDH Libiš
Libušino náměstí
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Vydání 14.
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Pomoc na
Hlavním nádraží
V pondělí 30. května byl výjezdové jednotce vyhlášen poplach.
Jednotka se měla dostavit v 19: 00
na Hlavní nádraží v Praze, kde měla
dostat další instrukce k stavbě stanů
v Pražské Troji. Vše se ale změnilo a naši
kluci zůstali na Hlavním nádraží, kde pomáhali společně s kolegy od policie ČR
a HZS uprchlíkům z Ukrajiny. Kromě rozdávání jídla, koordinovali kluci nasedání do spánkového vlaku a pomáhali při ranní dezinfekci
prostor Hlavního nádraží. V 7:00 byla služba
ukončena a kluci mohli jet domů.
MK

Příprava TATRY k zařazení do výjezdu
V úterý 10. 5. vyrazila výjezdová jednotka do Chlumce nad Cidlinou. Sídlí zde společnost Anza, která
se specializuje na opravy hasičských vozidel. Naše Tatra, loni pokřtěná jménem Kazi, zde prochází
opravou. Před zařazením do výjezdu bylo nutné provézt kompletní prohlídku podvozku, motoru
a hlavně technologie, na kterou budeme při výjezdech spoléhat. Prohlídka odhalila několik závad,
které bylo nutné opravit před STK. Druhá várka oprav a vylepšení se týká kompletní výměny ovládacího pultu strojníka, ze kterého se řídí čerpadla, plnění cisterny a dalšího vybavení. Druhá velká
změna ve výbavě spočívá v celkové výměně elektroinstalace nástavby včetně kabiny. Vozidlo bude
vybaveno dle současných standardů například integrovanými držáky radiostanic a svítilen, novou
vozidlovou radiostanicí, kompletní výměnou prošlo osvětlení vnějšího prostoru vozidla a v neposlední řadě bude mít i výstražné osvětlení dle současných předpisů. Na konci měsíce by měla být
oprava kompletní. Červen budeme věnovat přestrojení vybavení ze současné cisterny do nové, jeho
rozmístění a výcviku s novým vybavením. A v létě bude Kazi připravena na první ostrý zásah.
Držte nám palce. MŠ

Okresní kola hry Plamen - Kralupy a Byšice
V sobotu 23. 4. se naši mladí hasiči zúčastnili
hned dvou disciplín hry Plamen, konkrétně štafet 4 x 60 m a CTIF. Jako první na trať vyběhla
naše přípravka a to štafetou CTIF, do cíle doběhla ve skvělém čase 134, 44 vteřin, což se
ukázalo jako vítězný čas. Do štafet 4 x 60 m
jsme nasadili dva štafetové týmy. S časy 91, 50
a 103, 46 vteřin, kdy se do soutěže počítal ten
lepší, jsme opět brali první místo. Po přípravce
se na start připravili naši mladší a starší žáci.
Mladší do cíle štafety CTIF doběhli v druhém
nejrychlejším čase 115, 46 na první místo chybělo 15 vteřin. Štafetu 4 x 60 m zvládli zdolat za
63, 33 vteřin, což byl opět druhý nejrychlejší
čas, na první místo ztratili vteřin 10. Naši starší
žáci také ukázali, že patří ke špičce našeho
okresu s časy 107, 84 vteřin v CTIF a 46, 90 vteřin na 4 x 60 m, brali páté a čtvrté místo. U šta-

fety 4 x 60 m jim chybělo pouze 0, 5 vteřin na
místo druhé.
Finále hry Plamen se uskutečnilo v sobotu 28.
5. v Byšicích. Na přípravku a mladší žáky čekaly
dvě disciplíny a to štafeta dvojic a požární
útoky, starší absolvovali ještě Požární útok
CTIF. Přípravka v Byšicích slavila další úspěch
s časem 134 vteřin vyhráli štafetu dvojic a v požárním útoku jim za čas 39, 93 patřila druhá
pozice. Mladším se v Byšicích také dařilo, když
štafetu dvojic ovládli v čase 79, 85 a v požárním útoku jim patřila třetí pozice za čas 35, 52.
I starším se závody vydařily na výbornou. Ve
štafetě dvojic v čase 61, 17 obsadili druhou pozici, požární útok zdolali v čase 37, 82 a patřila
jim za to pozice třetí, v útoku CTIF brali třetí
místo místo za čas 141, 31. V celkovém součtu,
za všechny tři závody hry Plamen (první soutěž

Fireport #6 - Požár nízké budovy - Libiš
Dne 24. 4. v 00: 55 byl naší výjezdové jednotce
vyhlášen poplach. Jednalo se o požár chaty
v zahrádkářské kolonii v Libiši. Při příjezdu na
místo události, byla jedna chata v plném rozsahu hoření, u sousední chaty začínala hořet
střecha a dřevěná teráska. Abychom se dostali
na místo požáru, museli jsme přestřihnout
řetěz u vrat pozemku, ihned poté jsme začali
s hašením objektu. Při hašení naštěstí nebylo
potřeba dýchací techniky. Požár byl uhašen velice rychle, ale pod střechou se stále objevovala
nová a nová ohniska. Po domluvě s velitelem
zásahu jsme rozebrali podbití střechy a střechu
dohasili. Celá akce byla ukončena v 03:30, kdy

se naše jednotka ihned vrátila na základnu, doplnila vodu a připravila techniku k dalšímu zásahu.
MK

Fireport #7 - Požár stromu - Libiš
V sobotu 4. června byl výjezdové jednotce vyhlášen poplach na požár dvou stromů. Na místě požáru již před naším příjezdem začali zasahovat kolegové z HZS Neratovice. Požár naštěstí nebyl veliký a k jeho likvidaci stačilo jedno vedení. Proto jsme po dobu zásahu řídili dopravu. Požár byl
uhašen během deseti minut. Poté se jednotka vrátila na základnu.
MK

Železný hasič junior - Libiš 2022
V sobotu 14. 5. proběhl na fotbalovém stadionu Sokola Libiš závod o titul Železného hasiče juniora. Na start se přihlásilo 154 mladých hasičů, kteří byli rozděleny do 9 kategorií. Soutěž odstartovala paní starostka obce Libiš Mgr. Pavlína Komeštíková a starosta SDH Libiš Jakub Janda. Počasí
závodu přálo a tak věříme, že si ho všichni závodníci užili. Další kolo železného hasiče se uskuteční
v září ve Veltrusech, budeme se moc těšit. Chceme moc poděkovat všem, kteří si v sobotu udělali čas a přišli mladé hasiče podpořit.
MK
Výsledky (čas je uveden ve vteřinách): Přípravka dívky - 1. Štětková Viktorie - 95,85 , 3. Charvátová Karolína - 102,41. Přípravka chlapci - 1. Šmíd Filip - 85,47. 6-8 chlapci - 2. Matouš Tobiáš 93,87 , 3. Kadlec Lukáš - 99,69. 9-11 dívky - 1. Tomková Kateřina - 83,13, 2. Zygmundová Tereza 89,06, 3. Jabůrková Nikola - 106,16. 9-11 chlapci - 1. Doležal Max - 88,03. Starší dívky - 1. Havlová
Nikola - 81,5 , 2. Jandová Karolína - 86,31. Starší chlapci - 3. Sabo Tomáš - 69,56
Přípravy jsou ještě v plném
proudu, ale už nyní je jisté,
že byste si oslavy 125 let založení našeho sboru neměli
nechat ujít. Na své si přijdou
malí i velcí. Bude to den
naplněný zábavou, ale
i vzpomínkami nejen na povodně, které nás zasáhly
před dvaceti lety. Těšíme se
na všechny, kteří si chtějí 13.
8. opravdu užít.
JB

proběhla na podzim 2021) to nakonec dopadlo
následovně: Přípravka na okrese Mělník obsadila 1. místo, Mladší obsadili 4. místo a Starší
skončili na 3. místě.
Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci
našeho SDH a také děkujeme všem, kteří si
udělali čas a přijeli nás na závodiště podpořit.
MK

Závody v Jablonném
v PodJeštědí
V sobotu 21. 5. vyrazili čtyři kluci z našeho SDH
na závod do Jablonného pod Ještědí. Kluci museli napojit 20 metrovou béčkovou hadici do
mašiny na druhý konec nasadit proudnici a hadici táhnout 20 metrů. Po rozvinutí bylo nutné
hadici smotat, překonat bariéru, přenést dva
třicetikilové barely z místa A do místa B, přeházet pneumatiku z místa A do místa B a pak
už ﬁnálně vyběhnout do místní věže, což bylo
176 schodů a to vše v hasičské plné polní. Kluci
se s tím poprali velmi statečně. Jakub Janda
celou soutěž vyhrál s časem 3:59 Michal Kadlec
obsadil místo páté v čase 4:47, Jakub Nohel
s časem 5:02 bral místo sedmé a Jirka Kopačka
s časem 5:50 obsadil místo desáté. Jakubovi
a klukům moc blahopřejeme za předvedené
výkony a také moc děkujeme našim sestrám
Kačí a Božence za podporu přímo na místě.
MK

zájmové spolky

Jarní koncert kostele sv. Jakuba
Čtvrteční večer 28. dubna se kostel sv. Jakuba rozezněl nádhernými hudebními tóny. Přivítali jsme zde koncert žáků pěvecké třídy paní učitelky Lenky Knechtlové a klavírní třídy paní
učitelky Martiny Hůtové ze ZUŠ Mělník. Zazněla sólová vystoupení dětí i pedagogů, dua a skladby v podání komorního
souboru Diverse Voci pod vedením Lenky Knechtlové. Své nádherné hlasy v našem starobylém kostelíčku rozezpívaly nejen
pedagožky, ale i hosté tohoto hudebního večera paní učitelky
Jana Sklenářová, Karolína Loučková a Nikol Sikorová.
I zde se potvrzuje, že historie se vrací. Zde v podobě potomka
známého libišského hudebníka Antonína Šlajse, a to rodící se libišskou zpěvačkou Nikol Opltovou. Nesmíme zapomenout na
paní učitelku, také libišandu Nikol Sikorovou.
Atmosféra i akustika v libišském kostelíku byla úžasná. Moc
děkujeme panu faráři Peterovi Kováčovi za možnost uspořádání
nádherného koncertu a Dětskému rádiu Mělník konkrétně
dětem ze studia Libiš za pěknou reportáž. Tu si můžete poslechnout zpětně na webových stránkách rádia. Se ZUŠ Mělník

budeme spolupracovat i nadále a můžeme se těšit na další koncerty, které pro vás ráda opět zrealizuji.
Marta Doležalová

I my se připojujeme k poděkování…
Že se koncert ZUŠ Mělník v Libiši opravdu povedl, potvrzují i hezké reakce na sociálních sítích. Krásné poděkování napsala
například paní Daniela Opltová: „Děkujeme všem účinkujícím, všechny výkony opravdu nádherné! Moc děkuji paní učitelce
Lence Knechtlové za zorganizování a přípravu celého koncertu a v neposlední řadě všem klavíristkám včetně paní učitelky Nikol
Sikorové. Nádherný zážitek. Moc děkujeme a budeme se těšit na další.“
I my se připojujeme k poděkování paní Lence Knechtlové a všem účinkujícím ze ZUŠ Mělník, a věříme, že pro Vás tento krásný
zážitek nepřipravili naposledy.
P. Komeštíková

Výstavy v knihovně
Probíhající výstava v obecní knihovně
Kreslený svět Zdeňka Milera bude ukončena dříve, ve čtvrtek, dne 23. 6. 2022.

Až do tohoto termínu se můžete přijít do
knihovny podívat, na měsíc červen jsme
dětem přidali ještě nové hrací prvky.
Chvíli hraní Vašich dětí Vám zkrátí
krásná životopisná kniha, do které můžete v klidu knihovny nahlédnou a ocenit
tak genialitu a úžasné nadání pana
Zděňka Milera, jehož loňské výročí narození si touto výstavou připomínáme.
Výstavu o pár dnů dříve ukončujeme velice rádi, protože pro Vás pan Antonín
Šlajz, společně s kolegy- libišskými včelaři, připravil na sobotu, 25. 6. 2022 krásnou akci – Medový den. Můžete se těšit
na novou publikaci, vydanou u příležitosti 140 let založení ČSV a jejímž auto-

rem je pan Antonín Šlajz, na opravdu
poutavou a zajímavou přednášku pana
Židoně, nebo na řadu nových informací
o životě včel i o práci včelařů. Výstavu
z panelů, které budou v budoucnosti tvořit zajímavou naučnou stezku, si budete
moci prohlédnout i v průběhu letních
prázdnin, vždy v otvírací době knihovny.
Naučnou stezku pro Vás vymyslel a její
realizaci připravuje právě pan Antonín
Šlajz a my mu za tento krásný nápad již
nyní děkujeme.
J. Holinová

Jarní tvoření
Již tradiční tvoření pokračovalo kurzem šití pro mladé ženy pod vedení báječné
Miroslavy Lošové. Ženy se pustily do svých výtvorů s nadšením a věříme, že až budou
šít něco hezkého pro sebe, nebo pro svou rodinu, na hodiny, strávené nad prvními
pokusy v zasedací místnosti obecního úřadu, si s úsměvem vzpomenou. Paní Lošové
děkujeme za kurz i její báječný přístup.
V druhé polovině května jsme se sešli, abychom se společně potrápili nad prvními
pokusy práce s černým drátem. Všichni nakonec své výrobky zdárně dokončili a protože to asi zase tak velké trápení nebylo, po prázdninách budeme v práci s drátem, na
přání účastníků, pokračovat. Přejeme Vám všem krásné léto, plné pohody a sluníčka.
Na setkání s Vámi se těší Jaroslava Holinová a Drahomíra Zizlerová
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historie

Výstava na plotě s tématem povodní 2002

V srpnu si připomeneme 20 let od ničivých povodní. Kdy pětisetletá voda zaplavila nejstarší část obce a zasáhla na
400 místních obyvatel. Bohužel 30 domů
bylo zbouráno, ostatní se díky rychlému
zásahu statiků, někdy jen částečně ještě

daly zachránit. Ani kostel sv. Jakuba
nebyl ušetřen a voda v něm dosahovala
metr a půl. Kdy se paradoxně sv. Kryštof, který je vyobrazen na stěně proti
vstupu kostela „prošel“ ve vodě. Poškozena byla i místní knihovna, která sídlila
v budově staré radnice. Obec tehdy přišla následně o budovu i osm tisíc knih,
které byly zničeny. V blízkosti obce byl
zaplaven areál chemičky Spolana, kde
mimo jiné, byly zasaženy zásobníky
s chlórem, který částečně unikl do ovzduší. Situaci tehdy monitoroval IZS a vojenští odborníci.
V minulém roce se zahájila pěkná tradice
výstavy historických fotograﬁí v souvislosti s obcí Libiš v ulici V Chaloupkách

v čísle popisném 10. Pro pamětníky lokalitě zvané v Kančátkách, na plotě
u Štruplových nebo Doležalových. Vzbudila obrovský zájem nejen u pamětníků.
Aktuálně připravujeme unikátní výstavu,
která v obrazových materiálech obsáhne
28 metrů tematických fotograﬁí k povodním z roku 2002. Výstava bude zahájena
ve výroční den 13. 8. 2022 a potrvá do
konce září tohoto roku.
Velmi děkuji všem občanům Libiše i Neratovic za dodané obrazové materiály.
Vaší zásluhou tak vznikne unikátní výstava. Srdečně zvu na shlédnutí i vaší výstavy.
Marta Doležalová

Žáci z Neratovic pomohli rybářům
vysadit do Labe metrák ryb
Tradiční vypouštění ryb do Labe v Neratovicích si ani letos na jaře nenechali ujít žáci místních základních škol. Ti, ve spolupráci s neratovickými rybáři, vysadili do největšího českého vodního toku přibližně
100 kilogramů různých druhů ryb a již nyní se těší na podzimní kolo,
pro které už v sádkách vyrůstá půl metráku fascinujících vodních tvorů.

OSMISMĚRKA

(Hrajeme o modrý 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 30. června 2022 a budeme ho kontaktovat na přiložené telefonní číslo.)

Znak obce Libiš. Obec Libiš má od roku ...
Obec Libiš má od roku 2002 vlastní znak a prapor. Autorem návrhu je pan
Stanislav Kasík z heraldické kanceláře Dauphin. V červeném štítu, nad stříbrnou vlnitou patou, která symbolizuje řeku Labe, je stříbrná svatojakubská
mušle jako atribut sv. Jakuba Většího, jemuž je zasvěcen libišský kostel. Červená barva štítu v kombinaci se stříbrnou ukazuje
k barvám ......(tajenka)...... kteří užívali v minulosti přídomku z Libiše.
Odpovědí s tajenkou z minulého
čísla se sešlo opravdu mnoho.
Přidali jsme proto do hry ještě
zelený a žlutý hrníček: -).
Hrníčky vyhráli: paní Lada
Hampejsová, Alexander Koktan
a Julie Müllerová. Všem výhercům gratulujeme.

ADRESA AGRESE AKTIVITA DEPRESE DETAIL
DORUČOVATELKA DROBENKA DUDLÍK DŮVOD EIDAM
FINTA GARÁŽ GULAG KONVICE KRČMA MATKA NÁPIS
NÁPRAVA OBRATNÍK ODPOR OKURKA PERLA PRŮDUCH
ROZVOD SRNKA STŘÍŠKA STUŽKA SVATBA TRASA
Vytvořeno na stránkách: https://osmismerky.relaxweb.cz
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