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Vážení spoluobčané, 
Dostává se Vám do rukou poslední číslo 
vydané současným vedením obce. Je na 
místě se v rozjetém vlaku ohlédnout za 
čtyřletým obdobím, které uteklo velmi 
rychle na pestrých vlnách každodenních 
povinností a  úkolů. Mé největší obavy 
z povodní, které by zasáhly obec, se na-
štěstí ukázaly neoprávněné. S  protipo-
vodňovou komisí jsme se poctivě starali 
o všechny preventivní kroky. Podařilo se 
nám získat první dotaci na protipovod-
ňové opatření pro všechny občany, a tím 
je obecní rozhlas. Mám radost z nového 
povrchu ulice U Studně a nových auto-
busových zastávek v Nové Libiši na Měl-
nické. Je připravena projektová 
dokumentace i  na zastávky v  druhém 
směru a na komunikaci Pod Silnicí. Tyto 
stavby už zrealizuje nové zastupitelstvo. 
Velmi povedenou stavbou je osvětlení na 
Mělnické a  ve staré Libiši i  s  novým 
chodníkem. Realizovaly se další úseky 
v Budovatelů a ve Štechově ulici s no-
vými přechody pro chodce. Přechody 
jsou plánované a připravované i na Praž-
ské a Mělnické. Nejsem nadšená z prů-
běhu stavby půdní vestavby ve škole, 
měli jsme smůlu na prvního dodavatele, 
důsledky se ještě protáhnou do dalšího 
období. V  současné době je vybraná 
firma HOTES czech s.r.o. na dokončení 
prací, aby naši žáci mohli nový školní rok 
už prožít ve své škole. Teď teprve prů-
měrně patnáct řemeslníků denně moder-

nizuje školu před očima. Přeji si, aby 
nové zastupitelstvo pokračovalo i v zajiš-
tění II. stupně ZŠ a  posílení kapacity 
školní jídelny, což je jeden z nejpalčivěj-
ších úkolů, v  kterém jsme nebyli jed-
notní. Naproti jdou národní dotační 
programy a  okolní obce si sami tuto 
problematiku aktivně řeší. V obci vzni-
kají nové lokality bydlení a ty si budou 
žádat rozšíření celé infrastruktury. Při-
pravuje se projektová dokumentace ulice 
Polní i  s  novým veřejným osvětlením. 
Měníme postupně světla v  ulicích za 
úsporná LED. Obrovskou radost mám 
z nového vozu pro výjezdovou jednotku 
hasičů, třičtvrtě prostředků jsme získali 
z dotací. Z dotace jsme také v knihovně 
pořídili nový výpůjční systém a počítače 
pro návštěvníky. Máme nové webové 
stránky, bohužel letos ve Středočeském 
kraji zapomněli weby obcí ohodnotit, tak 
nemám objektivní hodnocení, ale podle 
Vašich ohlasů jste s nimi spokojeni. Ofi-
ciální facebookový profil, na který při-
spíváme s  Mgr.  Kuželem a  Ing.  Bar - 
calem, si drží 1. místo v okrese. Stejně 
tak Libišské radnici díky všem přispěva-
telům, jež se postarají o pestrost, redakci 
Jaroslavy Holinové a grafice Tomáše Ku-
beka, jsme nastavili příjemnou úroveň. 
V obci natáčela Toulavá kamera, byly vy-
dány knihy Vejdi poutníče o našem uni-
kátním kostele Sv. Jakuba, publikace 
Mělnicko z nebe a třetí vydání publikace 
o Libiši k třetí dekádě svého samostat-

ného života. Naše obec se připodobní 
městu svým novým parkem Špičákovy 
zahrady, který by měl přitáhnout všechny 
věkové vrstvy k  rekreaci a  odpočinku. 
V obci vznikly další místa pro hry a sport 
na našich pozemcích, kterých je po-
skrovnu. Se Spolanou s.r.o., která nám 
věnovala za desítky tisíc korun stromy do 
sídliště, a společně s městem Neratovice 
zažádáme o stavební povolení na proti-
povodňovou zeď. 
Musím pochválit všechny spolky a sdru-
žení, které tvoří a organizují v osobním 
volnu něco pro druhé. Po covidové pře-
stávce je toho spousta a nechtěla bych ně-
koho opomenout. Všechny akce byly 
moc pěkně připravené a udělaly radost 
i lidem přespolním. Je úctyhodné, že jste 
pomohli lidem v nouzi, nebo celým rodi-
nám. 
Děkuji všem našim zaměstnancům, 
s jakým pracovním nasazením všechny ty 
drobné úkony pečlivě vypracovávali, aby 
se stihlo vyhovět co největšímu počtu ob-
čanů a zajistit vše, po čem občané toužili. 
Přeji této obci, aby byli v blížících se vol-
bách zvoleni zastupitelé, kteří budou vzá-
jemně spolupracovat na tom, aby se Vám, 
občanům, pěkně a  bezstarostně v  naší 
krásné obci Libiš žilo. 
 
Děkuji za příležitost být Vaší starostkou 

Pavlína Komeštíková 

Úvodník starostky

Soutěž o nejkrásnější balkonový 
truhlík byla pro nízký zájem 
uzavřena takto: 
Zvláštní cenu, poukázky do Růžové za-
hrady v hodnotě 500 Kč, získávají Jitka 
Culková za kužel vlastní výroby z petú-
nií a Zdenka Čubová za závěsy na plotě. 
Věřím, že se v dalších letech usměje štěstí 
zase na další začínající i  pokročilé za-
hradnice! Vážíme si toho, že tvoříte obec 
hezčí. 

Pavlína Komeštíková

Výsledky 4. ročníku soutěže o nejkrásnější balkonový truhlík
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Blahopřejeme  
spoluobčanům, kteří 
oslavili významná jubilea 
Červenec 2022 

Patolánová Jitka, Slivková Jana,  
Holubová Vlasta, Šebková Ivana, 
Fuksa Václav, Šnirc Petr 
 

Srpen 2022 
Krátká Zdeňka,  
Štráchalová Blažena,  
Kubínová Růžena, Maiková Eva,  
Kohout Jaroslav,  
Nepomucká Milena,  
Svobodová Marie,  
Křtěnová Miluše,  
Mašková Edita

Vítáme nové občánky 
Novými občánky naší obce jsou:  

* Fialka Tomáš 
* Hofmanová Elen 
* Poláková Liana 
* Stankovičová Nela 
* Pitrová Helena 

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

Na tento ročník jsem trpělivě čekala stejně s těmi zahradníky, kteří vědí, že nejhezčí efekt se dostaví až pár let po výsadbě. Dě-
kuji všem, nejen za všechny příspěvky, ale hlavně těm, kteří o svůj prostor pečují i před prahem a mají z udržování společného 
prostoru radost. Tím je dvojnásobná, protože my, kolemjdoucí, máme radost také. 

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku v Libiši

Výsledky 4. ročníku soutěže o nejkrásnější předzahrádku 

1. místo Leona Kafková 
získává poukázku do Růžové zahrady  
ve výši celoroční platby za odpad 

2. místo Veronika Rybová 
získává poukázku do Růžové zahrady 
ve výši půlroční platby za odpad 

3. místo Jaroslava Sloupová 
získává poukázku do Růžové zahrady 
ve výši čtvrtiny platby za odpad

Veřejné osvětlení v obci 
V době uzávěrky očekáváme revizní zprávu kompletního veřejného osvětlení v obci. 
V případě zjištění závad, budou řešeny v nejbližším možném termínu. Věřím, že ze-
jména okruhy v Nové Libiši, kde osvětlení nesvítilo z povětrnostních vlivů a vinou ne-
známých pachatelů, budou výpadky vždy vyřešeny. V případě poruchy veřejného 
osvětlení, kontaktujte prosím obecní úřad nejlépe v ranních hodinách, budeme se sna-
žit zajistit opravu s panem Jurčovským do večera nebo v závislosti na venkovní tep-
lotě. Předem děkujeme. P. Komeštíková

Územní plán 
Dne 28. 7. 2022 proběhlo 2. veřejné pro-
jednávání návrhu územního plánu. 
S ohledem na třicetidenní lhůtu k vypo-
řádání připomínek a námitek dotčených 

orgánů a krajského úřadu jako nadříze-
ného orgánu, může být zastupitelstvu 
obce po 10. 9., tedy nejdříve 12. 9., před-
ložen návrh územního plánu pro jednání 
o vydání územního plánu.  

P. Komeštíková

Úspěšná spolupráce s Policií ČR 
V posledním období se Policii ČR oddělení Neratovice a oddělení Mělník podařilo ob-
jasnit několik trestných činů – dopadení pachatelů trestné činnosti. Žádáme občany, 
pokud zaznamenají nějaký podnět – pohyb podezřelých osob, kontaktujte přímo Po-
licii ČR, oddělení v Neratovicích. Sdílení na sociálních sítí mnohdy nahrává spíše pa-
chatelům. Děkujeme

Pozdrav pplk. Mgr. Pavla Škopa všem občanům 
Pavel Škop byl před dvaceti lety velitelem vojáků pomáhajícím s následky srpnových 
povodní s chemickým znečištěním v naší obci. Přijal pozvání hasičů a zúčastnil se 
v sobotu oslav 125 let SDH Libiš. Získal tehdy ocenění čestného občana Libiše od 
paní starostky Jindry Hudcové, na jejíž práci při ničivé povodni, se v rozhovorech 
často vzpomínalo. Pan Škop byl také příjemně překvapen, jak naše obec vzkvétá. 
Přeje všem pevné zdraví a aby se nám povodně vyhýbaly. Další velký krok, který obec 
chystá, je žádost o stavební povolení protipovodňové zdi. P. Komeštíková

Dne 5. srpna 2022 
jsme vzpomněli  
první smutné výročí 
úmrtí pana  
Bohumila Vetešníka. 
S láskou a úctou  
vzpomíná  
celá rodina. 

Dne 25. července 
2022 uplynulo již 
12 let od úmrtí 
pana Jaroslava 
Kočího. S láskou 
vzpomíná rodina.

Dne 19. července 
2022 uplynulo  
10 smutných let  
od úmrtí paní  
Boženy Kočové. 
S láskou  
vzpomíná rodina. 

Dne 11. července 
jsme vzpomněli  
11. smutného  
výročí úmrtí paní 
Boženy Kočové st. 
Stále vzpomíná 
vnučka  
a pravnučky.

Vzpomínáme



informace z obce - ze školy a školky 

Loňský školní rok jsme po dvou letech 
různých epidemiologických opatřeních 
prožili tak, jak u nás bývá zvykem. Ko-
nečně jsme se mohli účastnit různých 
akcí. Ke konci školního roku jsme nav-
štívili History park v Ledčicích, kde si 
žáci zkoušeli různé dovednosti. Zahráli si 
na archeology, stříleli lukem, házeli oště-
pem a mnoho dalšího. Nejvíce jsme si ale 
všichni užili Zahradní slavnost, kterou 
jsme zase po dvou letech mohli uspořá-
dat. Slavnost se konala na zahradě v Lob-
kovicích, kde jsme celý rok pobývali. 
Žáci si s pedagogy připravili pro rodiče 
vystoupení a po něm se konala volná zá-
bava na připravených stanovištích. Nej-
větší úspěch však měl fotokoutek. Díky 
členům SDH Libiš z řad našich rodičů 
a podpoře obce Libiš byla na slavnosti 

k  vidění i  hasičská technika. Děti tak 
měly možnost se zabavit sportovní čin-

ností s hasičskou tématikou, kde si vy-
zkoušely i stříkání na cíl ze džberovek. 

Čeká nás nový školní rok

Blíží se konec volebního období a já bych 
ráda využila této rubriky k poděkování. 
Během každého roku je pořádána řada 
kulturních, sportovních a společenských 
akcí, které pro Vás připravuje Obec Libiš, 
TJ Sokol Libiš, libišští hasiši či naše zá-
kladní, nebo mateřská škola. Děkuji 
všem, kdo tyto akce organizují a finančně 
podporují. U hlavního z nich, obce Libiš, 
jsme se vždy setkali s maximálním po-
chopením a  s  podporou. S  radou obce 
a se zastupitelstvem byla v této oblasti 
opravdu dobrá spolupráce a návštěvníci 
díky tomu určitě získali řadu hezkých zá-
žitků. Na všech těchto akcích se ale najde 
i řada úžasných, mě někdy neznámých, 

lidí, kteří pomohou aniž by museli, nebo 
o to byli požádáni. Při velikonočním pe-
čení pro seniory se schází množství be-
ránků, při sbírce vánočního cukroví pro 
libišský domov U Sv. Jakuba nám někdy 
nechávají krabičky s cukrovím v soko-
lovně i  mě neznámí dárci. Když pak 
jdeme z  cukroví dělat balíčky, máme 
z něho radost, ale již nevíme, komu po-
děkovat. Na hudební setkání je také vždy 
od řady žen pro návštěvníky napečeno 
něco ke kávě a právě to dává našim se-
tkáním milou a  hezkou atmosféru. Po 
těchto vystoupeních nám pravidelně po-
máhají i lidé, kteří se přišli pobavit a když 
pak vidí, že jdeme uklízet stoly, beze 

slova nám pomohou. Při školních akcích 
se zapojuje řada rodičů, dětský den by 
nebyl bez báječné skupiny našich i přes-
polních žen… 
A tak bych ráda moc poděkovala nejen 
všem, kteří organizují a pomáhají při re-
alizaci kulturních, sportovních a spole-
čenských akcí v naší obci, ale i těm, kteří 
nám náhle pomohou a  kterým jinak 
nemám šanci poděkovat. Moc Vám všem 
děkuji, mám vždy z Vaší pomoci velkou 
radost a i díky Vám pořádáme různé kul-
turní akce pro naše občany opravdu rádi. 
 

Jaroslava Holinová

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

History park v Ledčicích History park v Ledčicích Zahradní slavnost

Zahradní slavnost
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ze školy a školky 

n  Při příchodu do zařízení je dobré po-
čítat s větší časovou rezervou, příchod ne-
uspěchat. 
n  Vyladění dítěte ohledně mateřské 
školky by mělo být vždy pozitivní. 
n  Dávejte dítěti najevo, že ve školce není 
za trest nebo proto, že na něj nemáte čas. 
Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj 
zábava, nový zážitek, příležitost, jak zí-
skat nové kamarády, naučit se novému 
a hrát si. 
n  S dítětem si o školce povídejte, ale ne-
říkejte, co má a nemá druhý den dělat. 
Povídejte si s ním, co ve školce vidělo, co 
se mu líbilo, ale neklaďte na něj poža-
davky, že si musí hrát a zapojovat se do 
činností. Učitelky jsou profesionálky 
a samy dokážou děti zapojit do režimu 
školy, zabavit je, motivovat k činnostem, 
či odpoutat jejich pozornost od stýskání. 
n  Neidealizujte prostředí mateřské školy 
nebo jím naopak nevyhrožujte. 
n  Často se stává, že maminky snáší od-
loučení od dítěte hůře než dítě samotné. 
Důvěřujte paním učitelkám, které mají 
spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí 
připravené. I když se loučíte s plačícím 

dítětem, neznamená to, že dítě ve školce 
propláče celý den. Zkuste se přesto 
usmát, popřát hezký den. Po vašem od-
chodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou 
hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. 
n  Pamatujte na to, že když jste vystre-
sovaní, dítě tuto nejistotu vycítí a adap-
tace bude složitější. 
n  Po rozloučení se do třídy opakovaně 
nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že 
je dítě v pořádku. Můžete se s paní uči-
telkou dohodnout, že později zavoláte. 
V  každém případě vás paní učitelky 
budou kontaktovat, pokud to bude nutné. 
n  Pokud je pláč dítěte při předávání 
k “neutěšení”, je lepší dobu rozloučení 
zkrátit a dítě ubezpečit, že si pro něj při-
jdete. 
n  Při vyzvedávání dítěte ze školky se 
může stát, že dítě reaguje pláčem. To je 
naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě 
nelitujte, že muselo být přes den samo 
bez vás - to mu rozhodně neprospěje! 
n  Délka adaptace je u každého dítěte in-
dividuální. U někoho může trvat několik 
dní, u jiného dítěte několik týdnů. Stává 
se, že se dítě adaptuje naprosto bez prob-

lémů a až po měsíci se může objevit u dí-
těte protest k docházce do školky, nechce 
se mu vstávat. Buďte proto trpěliví a dů-
slední. 
n  Je důležité, aby dítě získalo jistotu 
a v prostředí mateřské školy se cítilo bez-
pečně. Dodržujte proto režim školy, 
hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud 
slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte. 
n  Dítěti naslouchejte, ale nenuťte ho do 
komunikace, neklaďte nedůležité otázky, 
na které dítě ani neumí odpovědět, raději 
se zeptejte, s kým si hrálo, jestli se na za-
hradě projelo na koloběžce, apod. 
n  Veďte dítě k samostatnosti. Nechte je, 
aby se samo oblékalo. Udělejte si čas 
a povzbuzujte je. 
n  Za pobyt ve školce neslibujte dítěti od-
měny. 
n  Promluvte si s učitelkou při jakýchko-
liv pochybách. 
 
Všem dětem a rodičům přejeme spoko-
jený začátek nového školního roku. 
 

Mgr. Hana Švecová,  
ředitelka mateřské školy

Připravujeme se na nový školní rok, 
na nová dobrodružství, zkoumání, tvoření, vycházky do přírody, tvořivé hry, na nové kamarády, na společně strávený čas. Děti, 
které již prostředí naší mateřské školy dobře znají, mají počátek školního roku jednodušší. Pro nově příchozí děti je nutné nastavit 
vhodný adaptační proces. Ten vychází ze spolupráce nejen mezi učitelkou a dítětem, ale především mezi učitelkou a rodiči. Dítě se 
ocitá ve společnosti zcela neznámých lidí, nových autorit, vrstevníků, musí se přizpůsobit jinému režimu, určitým pravidlům včetně 
hygienických a stravovacích návyků. Působí na něj zcela nové a dosud nepoznané podněty. Nová budova, prostory, další dospělí v za-
řízení, hluk ve třídě, děti různého věku. Jsou určité skutečnosti, které dítěti adaptaci usnadní a které jsou časem osvědčené.

4

I toto stanoviště bylo plně vytížené. Velké 
díky patří panu Kopačkovi, který na akci 
zapůjčil nejen sezení pro hosty, stan, vý-
čepní zařízení, zajistil limonádu, ale 
hlavně celou akci ozvučil svojí aparatu-
rou. Pak už nezbývalo nic jiného, než se 
těšit na léto a aktivity s ním spojené. 
Konec prázdnin se kvapem blíží a je po-
malu čas myslet na povinnosti, které nás 
v novém školním roce čekají. Učitelé již 
přichystali pro děti vše potřebné a těší se, 

až je budou moci přivítat v lavicích. Nej-
více se jistě těší prvňáčci, kteří do lavic 
zasednou s velkým očekáváním něčeho 
nového. 
Nástup do školy s  sebou vždy nese 
i  spoustu radosti a  zábavy. V polovině 
září čeká na žáky škola v přírodě. Vy-
dáme se do Pece pod Sněžkou a těšíme 
se, že si pobyt v přírodě užijeme. Třetí 
a čtvrtou třídu bude čekat výuka plavání, 
která potrvá až do konce ledna příštího 

roku. Další akce na sebe jistě nenechají 
dlouho čekat, a tak nás v novém školním 
roce budou provázet kulturní i sportovní 
zážitky. Jako každý rok, i letos je připra-
veno pro děti mnoho zájmových kroužků. 
Do nového školního roku přejeme všem 
žákům a jejich rodičům hodně štěstí a tr-
pělivosti. 

 
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš 

Mgr. Karla Baťhová

Tvoříme... Zkoumáme... Chodíme do přírody...



zájmové spolky
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Slavnostní sobota pro každého milovníka 
medu začala 25. června v Libiši v odpo-
ledních hodinách výstavou v místní kni-
hovně. Místní včelaři s  dobrovolníky 
vytvořili v knihovně úžasné místo provo-
něné medem. Odborně na vzdělávací i es-
tetickou stránku dohlíželi a připravovali 
včelaři Jaromír Šebek a Antonín Šlajs. 
Výstava byla koncipována pro malé 
i  velké návštěvníky. Každý z  hostů si 
našel v  odborné i  v  historické části 
mnoho zajímavostí. Velkým lákadlem pro 
mnohé byla interaktivní část výstavy. Zde 
ukázali včelaři mnoho historických arte-
faktů, které mimo jiné využívají někteří 

po svých předcích ve své včelařské čin-
nosti dodnes. Pan Antonín Šlajs všem 
předvedl odvíčkování včelích plástů, je-
jich umístění do medometu a finálové vy-
točení medu do připravených nádobek 
k přímé konzumaci. 
Nezapomenutelnou součástí tohoto dne 
bylo poutavé vyprávění včelaře Jaromíra 
Šebka. Jeho úžasné povídání o včelkách 
od narození, péči ostatních v úle až po 
první výlet za lahodným nektarem bylo 
ohromující. Obdivovali jsme kolik toho ti 
nenápadní „chlapíci“ znají a kolik věcí, 
nástrojů a přístrojů k činnosti včelař po-
třebuje. Důležitým okamžikem byl křest 
nové publikace vydané k výročí včelařů 
140 let s názvem Včelaři Libiš 140 let 
1882-2022. Křtila se libišskou lahodnou 
medovinou Antonína Šlajse, kterou mohli 
zdarma ochutnat všichni návštěvníci nad 
osmnáct let. Křtu přihlíželi i významní 
hosté, ilustrátorka Klára Výšková a jed-
natel včelařské okresní organizace Měl-
ník Vladimír Martinovský 
Ochutnávala se nejen medovina, ale i vý-

robky libišských hospodyněk. Tyto dětem 
upekly perníčky mnoha tvarů a velikostí. 
Děti si je poté ve studovně místní kni-
hovny ozdobily dle vlastní fantazie. 
Velkým zážitkem pro všechny byla avi-
zovaná výroba včelího klátu (úlu) moto-
rovou pilou. Vyřezávání úlu se s ohledem 
na deštivé počasí uskutečnilo pod stře-
chou u vstupu na OÚ Libiš. Zde za nece-
lých osm hodin pro včelky vytvořil 
řezbář Jan May krásné umělecké dílo. 
Nový domov pro včely si odvezl do his-
torické části Libiše zadavatel díla Anto-
nín Šlajs. 
Návštěvníci se měli možnost alespoň na 
hodinku přenést s cestovatelem a včela-
řem Ladislavem Židoněm na cestu do 
Nepálu. V  zasedací místnosti úřadu se 
promítal cestopis pod názvem Za lovci 
medu pod Annapurnou, kde pan Židoň 
vyprávěl své zážitky z cest. 
Medový den ovšem neskončil jen sobot-
ním odpolednem. Již další návštěvníci ze 
Základní školy Libiš čekali v následují-
cím týdnu na své medové vyprávění. Zde 
děti opět provedli včelaři pan Jaromír 
Šebek a Antonín Šlajs a k vidění byly 
opět živé včely, ukázka vytáčení medu, 
informační panely o včelách pro budoucí 
naučnou stezku v Libiši a finálové zdo-
bení libišských perníčků a jejich konzu-
mace. Již první den výstavy se zde 
v  libišské knihovně vystřídalo kolem 
osmdesáti návštěvníků. V dalších dvou 
dnech cca 250 dětí. Přejeme všem mnoho 
zdraví a těšíme se na další setkání s vámi. 

 
ZO ČSV Libiš 

Medový den libišských včelařů k 140. výročí vzniku spolku

Ze života zahrádkářů v Libiši
Nejprve poděkování: Děkujeme vedení 
obce Libiš, za výraznou pomoc při mo-
dernizaci moštárny. Díky tomu jsme 
mohli pořídit nový pasterizér a zařízení 
na stáčení moštu. 

Děkujeme p.  Janu Ko-
márkovi, odstupujícímu 
vedoucímu moštárny, za 
jeho dlouholetou usilov-
nou a  pečlivou práci 
v moštárně. 
 

Oznámení: Do funkce vedoucí moštárny 
byla jmenována Ing.  Jiřina Zemanová,  
tel. 606 231 531, email zahradkari. 
libis@gmail. com 

Co jsme připravili? Jako každý rok or-
ganizujeme autobusový zájezd do Lito-
měřic na Zahradu Čech 9. září. Těšíme se, 
že obsadíme celý autobus a nakoupíme si 
na naše zahrádky něco, co jsme ještě ne-
viděli. Dáme si kafíčko, možní i medo-
vinu, nakoupíme česnekovou sadbu, 
okrasné česneky a třeba lilie, které vyros-
tou dva metry. Kdo máte zájem, přihlašte 
se u p. Josefa Kohouta na tel. 721 347 692 
a pojeďte s námi. Odjezd autobusu v 8:00 
hod. od autobusové zastávky Samoobs-
luha Libiš. Zpět se odjíždí v 15 h. Po-
drobnosti najdete na naší facebookové 
stránce Zahrádkáři Libiš. 

ZO ČZS Libiš 

Moštárna zahájí moštování  
29. 8. 2022 

Příjem jablek bude každé pondělí od 9 do 13 
hodin a od 14 do 18 hodin a potrvá do odvolání. 
JABLKA NESMĚJÍ BÝT ZNEČIŠTĚNÁ, NAHNILÁ 
ANI ZAPAŘENÁ!!! 
Na 10 kg donesených jablek je potřeba přinést před 
vydáním moštu 8 ks skleněných lahví o obsahu 0,7 l. 
Lahve musí být vymyté, čisté a neotlučené. 
CENÍK za 1 lahev moštu Členové ZO ČZS  Ostatní osoby 
když přinesete vlastní jablka 13,- Kč 17,- Kč 
bez přinesených jablek 15,- Kč 19,- Kč 
Za 10 kg dodaných jablek bude vydáno 5 l surové vylisované šťávy. 
Za nakrouhání a vylisování šťávy bez  
dalších úprav (bez číření a sterilizace)  
1 l moštu 11,- Kč 13,- Kč 

Vedoucí Moštárny ZO ČZS Libiš 
Ing. Jiřina Zemanová, Tel.: 606 231 531 

Zahradkari.libis@gmail.com, www.facebook. com/zahradkari.libis



zájmové spolky

Pozvánka na výtvarnou dílnu 
Srdečně zveme zájemce (děti i dospělé) o kreslení stromů, které mají být vysázeny 
ve Špičákově zahradě, aby přišli 7. září od 15 hod do obecní knihovny. Díla budou 
použita na informační cedulky ke každému stromu. Více informací u starostky, která 
dílnu povede.

BESEDA  
Tereza Bicanová 

specialistka na zdravou výživu 
a zdravý životní styl 

Na přání mladých maminek jsme uspo-
řádali besedu s paní Terezou Bicanovou 
o zdravé výživě předškolních dětí. Dě-
kujeme libišským maminkám za námět 
k besedě a budeme rádi, když se do re-
dakce ozvou maminky miminek a na-
stávající maminky, zda by byl zájem 
o  besedu s  názvem Od první lžičky - 
zdravé příkrmy a strava batolat. 

Jaroslava Holinová (602 467 221)

Retro čaje v Libiši 
Nedělní Retro čaje s Bo-
nusem Pavla Pilaře jsou 
v letošním roce kulturní 
novinkou. Jsme rádi, že si 
velmi rychle našly řadu 
příznivců, kteří se na po-
slední neděli v měsíci těší 
a přijdou si poslechnout 
hezké písničky, nebo si 
i zatančit. Hudební odpo-
ledne začíná vždy 

v 15.00 hodin a zda nás navštíví i někdo z hostů Pavla Pilaře, se dozvíte na vylepených 
plakátcích. V červenci byli krásným zpestřením tohoto hudebního odpoledne Staro-
pražští heligonkáři, srpnové Retro čaje navštíví zpěvák Jiří Škvára. Libišské Retro 
čaje pro Vás pořádá Obec Libiš společně s TJ Sokolem Libiš, kterým tímto za tuto 
pravidelnou kulturní akci velice děkujeme. J. Holinová 

OBEC LIBIŠ VÁS ZVE  

NA HUDEBNÍ SETKÁNÍ 
Přijďte se potěšit krásnými písničkami 

 
 
 
 
 
 

DUA ARAMIS 

8. 9. 2022 
17. 00 hodin 

SOKOLOVNA LIBIŠ 
Vstupné 100 Kč

Loutkové divadlo Javajka 
Jsme rádi za navázanou spolupráci s loutkový divadlem pro naše nejmenší, divadlem 
JAVAJKA. První představení máme již za sebou a i když byl krásný letní den, bylo 
milé vidět, kolik dětí se v sokolovně sešlo. Ze tří krátkých pohádek zaujala malé di-
váky některá více, jiná trochu méně, ošklivé čarodějnice se děti i bály… Všechny byly 
ale moc hodné, přesto, že některé měly již před představením obavy z toho, co je v so-
kolovně čeká. Snad se přijdou podívat příště znovu a již s mnohem menšími obavami. 
Na září i na říjen pro nás má loutkové divadlo Javajka připraveny další pohádky 
a všichni bychom si přáli, aby se děti na divadélka v sokolovně těšily. 
A víte, co je to JAVAJKA? Je to loutka na tyčce, nebo drátu, vedená zespodu. Na roz-
díl od marionet, které jsou závěsné na drátu nebo nitích, často s niťovým vedením 
rukou a vahadlem pro pohyb nohou, aby je loutkoherec mohl ovládat jednou rukou. 

Jaroslava Holinová 
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ze sportu

FOTBALOVÉ OKÉNKO

Vážení sportovní přátelé a občané Libiše, 
rádi bychom Vás informovali o úspěšném 
průběhu oslav 90 let od založení fotbalo-
vého oddílu v Libiši (1932). Konalo se 
dne 4. června letošního roku v areálu tě-
lovýchovné jednoty a to za finanční pod-
pory obce Libiš a několika sponzorů. 
Pozvání na naše oslavy bylo předáno 
mnoha funkcionářům fotbalových oddílů, 
bývalým trenérům a  hráčům. Pozvání 
bylo presentováno v novinách a rozhla-
sovém vysílání. Potěšila nás účast býva-
lých trenérů p. V. Polacha a p. P. Pálky 
i zástupců Obce Libiš. 
Přálo nám krásné počasí a velká účast fa-
noušků a příznivců kopané nás potěšila. 
Na krásném vzorově připraveném tráv-
níku našeho hřiště, za což si zaslouží 
pochvalu především správce p. M. Trédl, 
byl program zahájen dopoledne 

mistrovským utkáním divize „C“. Naši 
muži Libiš „A“ výborným výkonem po-
razili FK Tochovice 3:1 a vybojovali si 
9. místo v soutěži, které zajistilo jasnou 
účast v divizi ročníku 2022-23. 
V odpoledním čase přijelo do Libiše na 
pozvání mužstvo fotbalových internaci-
onálů české republiky. Bývalí úspěšní re-
prezentanti svými technickými 
fotbalovými akcemi potěšili přítomné fa-
noušky a zaslouženě zvítězili nad našimi 
staršími fotbalisty Libiše 7:3. Za repre-
zentanty nastoupili např. (L. Macho, 
R.  Hromádko, F. Štambacher,  M. 
Kincl,  T. Hybšman, J. Ondra, P.  Vaší-
ček, T. Hunal a další). Za Libiš si zahráli 
bývalí hráči např. (H. Válek, P.  Poch-
man, L. Hajník, V. Trojan, T. Pospíšil, J. 
Jahodka, F. Král, M. Šilhan, M. Novák, 
P.  Špička, K.  Šídlo, S.  Marek, P.  Ne-

zbeda, L. Werner, L. Havel, Ryšlavý, Ur-
banec, a další). 
Fotbalové přestávky mezi zápasy vy-
plnily naše fotbalové naděje. Postupně 
nastoupila družstva přípravek a mladších 
žáků. Po utkání internacionálů byla uspo-
řádána autogramiáda s  podpisy hráčů 
a předávání plakátů. 
Součástí oslav bylo vyhotovení pamět-
ních předmětů, jako např. odznaků, vla-
ječek, šál a hrnků s logem Libiše a byl 
vytištěn buletin historie fotbalového od-
dílu Libiš s historickými fotografiemi bý-
valých mužstev a  tabulek s  umístěním 
v soutěžích od roku 2012 – 2022. 
Fotbalový program ukončilo utkání 
okresního přeboru Libiš „B“ – Vojkovice 
výsledkem 5:2 a to znamenalo záchranu 
v soutěži. 
V odpoledních a večerních hodinách pro-
bíhaly diskuze při občerstvení a při při-
praveném rautu. Výbornou náladu 
a skvělou pohodu oslavy zajišťoval hud-
bou Jarda Rytíř. Je třeba poděkovat 
místní restauraci za zajištění a organizaci 
občerstvení, obědů, rautu, pití a grilování. 
Závěrem je třeba konstatovat, že oslava 
se zdařila, účastníci byli spokojeni 
a chválili průběh celé oslavy. Je třeba po-
děkovat všem funkcionářům a přízniv-
cům, kteří se podíleli na přípravě, 
organizaci a zajištění našich oslav 90. vý-
ročí fotbalu Libiš. 

 
V. Vávra – předseda TJ Sokol Libiš

Oslavy výročí 90 let založení fotbalového oddílu TJ Sokol Libiš 
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STARŠÍ DOROST  
Starší dorost začal pod vedením trenérů 
Michala Panochy a  Jaroslava Reznera 
letní přípravu pro sezónu 2022/23 od 21. 
července tréninky třikrát týdně, z toho ně-
které tréninky probíhají společně s  B-
týmem. Dále proběhl rehabilitační 
trénink na koupališti Neratovice. Dne 30. 
7. neodehráno přípravné utkání s FC Kra-
lupy 1901 pro nezpůsobilé hřiště po prů-
trži. 7. 8. Libiš - FK Velvary 2:3. 14. 8. 
pripravné utkání s FK Ďáblice. Starší do-
rost odehraje krajský přebor dorostu 
1.A třídy ve skupině B. První mistrovský 
zápas zahájíme v neděli 21. 8. 2022 na 
hřišti SK Zeleneč v 10:00 hod. 
 
MUŽI B - okresní přebor 
Pod vedením trenérské dvojice Jaroslav 
Rezner a Michal Panocha začal B-tým 
připravovat na nový soutěžní ročník 
2022/23 od 21. července letní přípravu 
úvodními tréninky a společným trénin-
kem s dorostem. Během přípravy ode-
hrány přípravná utkání 31. 7. 2022 FK 
Bohnice-Libiš 6:1. 3. 8. 2022 TJ Slávia 
Radonice-Libiš 4:3. 7. 8. 2022 TJ Aero 
Odolena Voda -Libiš 5:3. 14. 8. 2022 by 
měl být odehrán zápas s FC Sokol Před-
boj. První mistrovský zápas zahájí na 
hřišti FK Pšovka B dne 21. 8. v 17:00. 

Za realizační tým obou mužstev 
Kubíček Pavel

ze sportu

Závěrem jarní sezóny se minipřípravka 
TJ Sokol Libiš zúčastnila závěrečného 
turnaje MINISTAR, kde i  v  úmorných 
vedrech děti vybojovaly krásné umístění. 
Během dětského dne, kde si děti mohly 
vyzkoušet své fotbalové dovednosti, se 
ukázalo i několik nových talentů, které 
ještě v  červnu přišly na své první tré-
ninky. Koncem června proběhla na hřišti 
tradiční rozlučka se sezónou, jejíž sou-
částí byl i tradiční zápas rodičů s dětmi. 
S minipřípravkou se rozloučily děti naro-
zené v roce 2015, které od srpna přestu-
pují do mladší přípravky, ve které budou 
reprezentovat Libiš na mistrovských 
utkání v rámci okresu Mělník. Děti z pří-
pravek se během prázdnin zúčastnily zá-
pasů Slavia Praha vs St Josephs a  AC 
Sparta Praha, která v rámci druhého před-

kola Konferenční ligy hostila norský 
celek Viking. Děti tak měly možnost za-
fandit bývalému hráči TJ Sokol Libiš To-
mášovi Čvančarovi. Prvního srpna začala 
dětem z  minipřípravky TJ Sokol Libiš 
(kluci a  holky narozené v  roce 2016 
a ml.) letní příprava na novou fotbalovou 
sezónu. Spousta dětí byla ještě na tábo-
rech a dovolených, ale plno z nich po mě-
síční pauze rádo dorazilo na tréninky, 
i když počasí bylo spíše na válení se u ba-
zénu. Koncem srpna čeká minipřípravku 
příměstské soustřední na libišském hřišti 
a první přátelská utkání. Během podzimu 
se minipřípravka, jako každý rok, 
zúčastní celoročního turnaje MINISTAR. 
Našimi soupeři budou převážně pražské 
kluby. A  jestli máte doma předškoláka 
nebo i školáka, který má zájem o fotbal, 
přiveďte ho na libišské hřiště, protože 
i starší děti si mohou přijít vyzkoušet své 
fotbalové dovednosti, a to, že nikdy ne-
hrály fotbal nevadí, důležitá je chuť se ně-
čemu novému naučit a pravidelně chodit 
na tréninky. Odpoutejte pozornost Vašich 
dětí od mobilů, tabletů a TV a dopřejte 
dětem pohyb na fotbalovém hřišti v Li-
biši.  

 
Více informací na www.sokollibis.cz
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Minipřípravky

Webové stránky sokollibis.cz dostály od jara několik změn. Začaly se 
zde objevovat i aktuální plakáty v oblasti plánovaných kulturních akcí. 
Vyplatí se tedy na ně občas podívat. Také zde nově najdete rezervační 
kalendář na beach hřiště. Stačí se podívat kdy je volno, vypsat rezer-
vaci a vyrazit sportovat. Když už se budete snažit na písku hřiště 
a cedit pot, tak už nemusíte závidět zavlažované trávě, neboť u hřiště 
je sprcha. Martin Zach

Jaroslav Hádek  
mezi profíky 
Jaroslav Hádek, který žije celý život v Libiši, 
si splnil fotbalový sen. Na jaře tohoto roku po-
stoupil po úspěšném semináři jako fotbalový 
rozhodčí do profesionálních soutěží. Podařilo 
se mu splnit jak fyzické, tak znalostní poža-
davky a jeho zkušenosti, které na hřišti sbíral 
16 let, tak využil naplno. 
V  jarní fotbalové sezóně odřídil 11 zápasů 
v roli asistenta rozhodčího ve druhé nejvyšší 
fotbalové soutěži v republice. Hádkovi se za-
dařilo i na letním semináři a v pátek 14. 8. 2022 
měl svou premiéru v 1. lize, v utkání Opava-
Vyškov.
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125 let SDH Libiš 
31. srpna 1897 se sešlo 20 libišských občanů 
by ustavili sbor dobrovolných hasičů, který by 
chránil majetek občanů proti požárům i v ži-
velných pohromách. 
Letos je tomu právě 125 let. Toto výročí jsme 
s vámi rádi oslavili 13.8. Připravili jsme pro vás 
program v areálu sokolovny.  
Slavnostní den jsme zahájili průvodem obcí. 
Na cestě nás doprovodily jak děti našeho 
sboru, tak hosté ze sborů přilehlých obcí. Do 
pochodu hrála dechová hudba. Procesí uzaví-
rala spanilá jízda hasičské techniky libišské 
i přespolní. Vrcholem průvodu bylo položení 
kytice k pomníku obětem první a druhé svě-
tové války. 
Dalším bodem programu byl slavnostní nástup 
sborů a  hostů, proslovy a  předání vyšívané 
stuhy na prapor sboru. Oficiální část plynule 
přešla v odpolední program pro veřejnost. Prv-
ním lákadlem byla ukázka dovedností pilota vy-
hlídkového vrtulníku. Zájem o vyhlídkové lety 
byl veliký. Pilot létal bez přestávky do večerních 
hodin a zvládl celkem 37 vzletů. 
Dalším lákadlem odpoledního programu byla 
prezentace naší hasičské mládeže. Diváci oce-
nili potleskem požární útok přípravky i starších. 
Mezitím měli všichni možnost zaskákat si na 
jednom ze 3 skákacích hradů, zařádit si na zor-
bingu, nechat si namalovat obličej, zkusit si 
střelbu u libišských střelců a nebo se dozvědět 
něco o minulosti v historickém zázemí šermíř-

ské skupiny.  Prezentaci svých dovedností nám 
představila i pořádková policie a policejní pso-
vodi, kteří zadrželi nebezpečné pachatele. Pro-
fesionální hasiči z  jednotky HZS Spolana 
představili svou novou vysokozdvižnou plošinu 
a  techniky slaňování. Další profesionálové 
z HZS Neratovice vyprostili pomocí hydraulické 
techniky 2 dobrovolniky z vozu.  
Po celou dobu hrála k tanci i poslechu muzika. 
Podařilo se nám zajistit skvělé pojízdné pó-
dium za stylovým tahačem. Po dechové kapele 
Přívoranka hrál DJ Bagr. V  rámci doprovod-
ného programu byla připravena i vzpomínka 
na povodně 2002. Několik tabulí, finacovaných 
obcí, s  původními fotografiemi bylo rozmís-
těno v  místech, které byly tehdy nejvíce zasa-
ženy. Cestu po těchto místech si mohl každý 
projít po vlastní ose, a nebo se nechat svést 

v  koňmi taženém kočáru. 
V  naší autobusové Avii probí-
halo promítání filmu k  připo-
mínce 20 let od povodní. 
Vrcholem doprovodného programu 
byla ukázka práce naší výjezdové jed-
notky. Diváci shlédli kompletní výjezd 
k požáru od svolávání hasičů, převlékání 
až po příjezd na místo zásahu. Za zásah 
byli oceněni potleskem od plného publika. 
Závěrem představili správnou techniku hašení 
oleje a předvedli důsledky hašení vodou. Pro 
děti si na závěr chlapi z výjezdové jednotky při-
pravili pořádnou porci pěny. 
V rámci oslav probíhala sbírka na nákup AED 
pro výjezdovou jednotku. Pro účel sbírky bylo 
určeno dobrovolné vstupné, zároveň výtěžek 
z nákupu reklamních předmětů a dražba jedi-
nečného ručně malovaného trika a  zážitko-
vého poukazu Na den hasičem.  
Slavnosti jsme zakončili ve 22 hodin krásným 
ohňostrojem. 
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a užili 
si s námi krásné sobotní odpoledne. Děkujeme 
všem, kteří nám pomohli tuto akci zajistit: PČR, 
kolegům z HZS Spolana a HZS Neratovice, ko-
legům z ostatních SDH včetně starosty SDH Mi-
kulčice, všem dobrovolníkům ze sboru SDH 
Libiš. Děkujeme sponzorům. Zvláštní dík patří 
TJ Sokol Libiš za zapůjčení areálu a obci Libiš za 
trvalou podporu našemu sboru. Bez vás by to 
nešlo :-) 

Těšíme se na další setkání. MŠ

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 
 Vydání 15. 

 23. 8. 2022

HASIČSKÉ LISTY
SDH Libiš 

Libušino náměstí

HASIČSKÉ LISTY

Soustředění hasičské mládeže 
Letošní sezónu jsme po dvouleté pauze zakončili tradičním soustředěním hasičské mládeže, které 
se konalo doslova v  prvních dnech prázdnin. Tento rok jsme v  prostorách fotbalového hřiště 
a hasičské zbrojnice trávili čtyři dny. Programu se zúčastnilo celkem 32 dětí a nejmladšímu byly 4 
roky. Program byl nejen náročný, ale našel se prostor také na zábavu. Maximum času jsme věnovali 
pilování dovedností v oblastech zdravovědy, hasičských technických prostředků, požárního útoku 
a uzlů. Jako správní hasiči jsme se nelekli ani vody a rychlostní disciplíny jsme měli okořeněné 
postřiky i plnou kádí. Letošní výlet jsme pojali netradičně. Místo do přírody jsme jeli navštívit Letiště 
Václava Havla v Praze. Absolvovali jsme poutavou prohlídku včetně návštěvy zahrádky přímo u run-
waye. Letadla na přistání i odletu jsme tak měli na dosah ruky. Finále se odehrálo na nejmodernější 
hasičské stanici v Čechách. Ne naší vinou byla v průběhu našeho pobytu na stanici vyvolána jed-
notka k zásahu. Děti tak pozorovaly profesionály, jak sklouznou po tyči od oběda, v mžiku se oblé-
knou a vyrazí pomáhat. Vrcholem soustředění bylo odpolední vyhlášení našeho čtyřdenního klání. 
Nejvíce bodů nasbíral tým s názvem Mrkvičky. S nevelkým rozdílem byly ostatní týmy Lišáků, Bublíků 
a tým Nevím. Za vedoucí máme radost, že jsme mohli letošní úspěšnou sezónu konečně zakončit 
společně s našimi dětmi. Přejeme všem krásné prázdniny a na viděnou v září.                              MŠ



Mikulčice - tornádo rok poté  
V sobotu 24. června odjelo několik členů na-
šeho sboru do Mikulčic, aby se zde zúčastnilo 
akce Poděkování za pomoc po tornádu - rok 
poté. Paní starostka Mgr. Pavlína Komeštíková 
a pan místostarosta Marcel Eder do Mikulčič 
poslali několik propagačních předmětů repre-
zentující naší obec, tyto předměty jsme hned 
po příjezdu předali tamnímu starostovi 
Ing. Bc. Josefu Dvořáčkovi. Odpoledne při kul-
turním programu hejtman jihomoravského 
kraje Mgr. Jan Grolich, předal osobně poděko-
vání našemu SDH za pomoc obci Mikulčice. 
Moc si tohoto ocenění vážíme. MK

Dne 23.7.2022 byl naší jednotce vyhlášen 
poplach na hořící balík sena na poli v Libiši. Na 
místo jsme dorazili jako druzí. Velitel zásahu 
nás požádal, abychom balík sena rozložili. To 
jsme provedli a kolegové z HZS pak vše prolili 
vodou. Ihned po dohašení jsme byli posláni na 
základnu. Druhý den jsme dostali avízo, že na 
místě, kde k požáru došlo, je opět vidět slabý 
kouř. Vydali jsme se proto na místo a zjistili, že 
seno opět hoří, celou plochu jsme prolili vodou 
a celý den monitorovali. MK 

Fireport  #8  
Požár pole v Libiši

Včera proběhl již třetí ročník oblíbené soutěže 
o nejlepší guláš v Libiši. Do prostoru nové ha-
sičské zbrojnice si to o vítězství v tomto gur-
mánském klání přijelo rozdat 7 týmů. I přes 
vysoké teploty, které nás provázely tento ví-
kend si přišlo dát guláš několik desítek lidí. A já 
věřím, že si pochutnali. 
Vítězství  a zlatou vařečku si letos vyvařil tým 
Sami sobě pod vedením Jirky Kopačky s To-pi-
če gulášem, který od počátku byl takovým čer-
ným koněm soutěže. Těsně na druhém místě 
skončil tým HRC-DRC-FRC pod taktovkou Jirky 
Vondráčka s Dělnickým gulášem.  
Třetí místo obsadil tým pod vedením matadora 
soutěže Tomáše Malého, který se již potřetí do-
stal na bednu. Tým Kulhaví psi si tentokrát 
svým vesnickým guláškem vyvařili bronz. 
Tak jako loni i letos v nabité konkurenci čtvrté 
místo obsadil tým Severák, patý pak skončil 
tým Holba, na šestém místě se umístil jediný 
zcela ženský tým Božky, a na posledním místě 
letos těsně skončili Mamuti. 
Diváckou cenu si připsal tým Kulhaví psi, který 
vyhrál i další mini soutěže a to pití piva na ex, 
které ovládl Tomáš Malý. V druhém klání, o to 
kdo nejdále hodí prázdným 50 l sudem, zvítě-
zil Adam Česák. 
Děkujeme všem za účast a  budeme se těšit 
příští rok na další ročník. 

Za SDH Libiš bratr Václav

Řád zlatého kotlíku vol.3Na druhý červnový víkend jsme pro děti při-
pravili akci „Putování do neznáma“. Jednalo se 
o putovní výlet do Českého ráje s přespáním 
v kempu Sedmihorky.  V sobotu jsme se sešli 
na nádraží a  vyrazili jsme plni očekávání na 

místo činu. Nejprve jsme společně absolvovali 
pěší výlet dlouhý 13 km. Cestou bylo k vidění 
spoustu zajímavostí např. zámek Hrubá skála, 
skalní reliéfy a útvary, prameny, které nám do-
plnily potřebné síly a v neposlední řadě hrad 
Valdštejn. V kempu jsme se poté ochladili v mí-
stním rybníku, kde se také odehrálo první kolo 
připravených soutěží.  Druhé kolo bylo už na 
suchu, boj to byl vyrovnaný do samotného 
konce. V neděli jsme začali rozcvičkou a po sní-
dani vyrazili směr zámek Hrubá skála, kde jsme 
si tentokrát vyzvedli koloběžky a cestu zpět do 
kempu jsme si užili na nich. Do odjezdu vlaku 
následovalo v kempu koupání a volná zábava. 
Věříme, že se dětem víkend líbil a mají spoustu 
nových zážitků. MŠ

Putovní výlet do neznáma 2022 - Sedmihorky 

Dne 24.7.2022 byl naše jednotka požádána 
místostarostou obce Marcelem Edrem 
o pomoc rybářům na Libišské tůni, kde se  na 
hladině nacházelo veliké množství uhynulých 
ryb. Na místo dorazili i kolegové ze Spolany Ne-
ratovice s  motorovým člunem, který byli 
ochotni půjčit. Bohužel hladina vody byla tak 
nízká, že ho nebylo možné použít. Člun si tedy 
kolegové odvezli, ale na místě nám nechali 
vodní čerpadlo, druhé čerpadlo nám zapůjčili 
kolegové z HZS Neratovice a i my jedno plo-
voucí čerpadlo vlastníme, tak jsme je na tůni 
nasadili všechny. Čerpadla byla nasazena 
k okysličení vody. Z vody se pak postupně vy-
lovilo 7-8 metráků uhynulých ryb, převážně se 
jednalo o  dravce (sumce, štiky a  candáty), 

menší část pak tvořili kapři a amuři. Tento ma-
sivní úhyn nemělo na svědomí jen teplo, ale 
dle Martina Pazdery člena výboru ČRS MO Ob-
říství, se zde sešlo hned několik věcí najednou. 
Všichni doufáme, že se jedná na dlouho dobu 
o poslední úhyn. Touto cestou moc děkujeme 
kolegům ze Spolany a HZS Neratovice a také 
místním rybářům, za pomoc.  MK 

Úhyn velkého množství ryb 

TETA je doma 

V září roku 2021 jsme od 
Spolana a.s. obdrželi 
darem cisternovou auto-
mobi- lovou stříkačku 
Tatru 815 a v rámci slav-
nostního předání ji po-

jmenovali Teta. Měla již mnoho zářezů na 
kapotě, a proto jsme se, po dohodě s obcí, pus-
tili do přípravy opravy a drobných vylepšení. Ve 
výběrovém řízení zvítězila se svou nabídkou 
společnost Anza z Chlumce nad Cidlinou s cel-
kovou cenou opravy ve výši 1 113 940 Kč, kte-
rou nám financovala Obec Libiš, které tímto 
děkujeme. Vozidlo zde prošlo rozsáhlou opra-
vou technologie nástavby, kompletní výměnou 
elektroinstalace kabiny, opravou lafetové pro-
udnice, vnějšího i vnitřního osvětlení nástavby, 

výměnou nefunkčního rychlozásahu, kom-
pletní výměnou ovládání technologie a mno-
hými dalšími drobnostmi. V  minulém týdnu 
Tatra úspěšně absolvovala STK, a proto jsme 
ve čtvrtek 16. 6. mohli vyrazit na převzetí. 
Jsme nadšení, že jsme Tetu dokázali ve spolu-
práci s obcí Libiš dostat do provozuschopného 
stavu. Nyní nás ještě čeká práce s vybavením 
vozidla všemi potřebnými technickými pro-
středky, přidělení nového volacího znaku z HSZ 
Mělník a  samozřejmě několikeré vyzkoušení 
veškerého ovládání, rozvinutí bojového vedení 
a dalších školení. Již brzy se tak Teta zařadí do 
ostrého výjezdu. V nejbližších týdnech připra-
víme představení formou video prezentace. 
Na základně tak nyní máme kompletní trojici 
bájných kněžek. Kazi je naše nejstarší TATRA 
148, Libuše je nový dopravní automobil Ford 
Custom a nyní již i Teta čili TATRA 815. MŠ

Zatím co v sobotu na hasičárně v Libiši vrcho-
lil souboj o nejlepší libišský guláš, několik na-
šich mladých hasičů vyrazilo bojovat na trať 
železného hasiče do pražských Satalic. Jelikož 

závod začal až odpoledne bojovali naši hasiči 
také s obrovským vedrem, našim svěřencům 
to ale ani trochu nevadilo a na trati nechali vše 
co mohli, výsledky tomu napovídají.  
přípravka chlapci: 1. Filip Šmíd 2. František 
Charvát 
přípravka dívky: 2. Viktorie Štětková 3. Karolína 
Charvátová 
mladší žáci 6 - 8 let: 2. Václav Mrázek 
mladší dívky 6 - 8 let: 1. Kristýna Štětková  
chlapci 9 - 11 let: 2. Max Doležal  
dívky 9 - 11 let: 1. Kateřina Tomková 
starší dívky: 3. Kristýna Doležalová  
Všem závodníkům, ale také obětavým vedou-
cím, za předvedený výkon děkujme. MK

Železný hasič junior - Praha Satalice 



zájmové spolky

Druhé vicemistryně Evropy  
v libišském rozhlasovém studiu

11

Den sv. Jakuba  
Apoštol Jakub Větší (Starší) je patronem 
našeho libišského kostela, a proto mu již 
tradičně pořádáme malou slavnost v naší 
obci. Letos jsme slavili v sobotu třiadvacá-
tého července od čtrnácti hodin. 
Náš kostel je památkově chráněný, tedy 
prohlášen za Kulturní památku od 03. 05. 
1958. Návštěvníci této památky si prohlédli 
interiér i exteriér kostela a přilehlé zvonice. 
Průvodkyní slavnostního dne s výkladem 
o historii, legendách a vnitřní výmalbě jsem 
musela letos zvládnout sama. Ovšem hosté, 
kteří nás navštívili, byli úžasní a vznikly tak 
nové pohledy na kostel a  jeho výmalbu. 
Mezi návštěvníky byla rodinka z  Libiše, 

kterou zaujali ve vyobrazeních démoni, ďá-
blové a  jejich pomocníci. Neváhali jsme 
a všichni začali počítat, kolik takových vý-
jevů náš kostelík skrývá. Neustále se díky 
všetečným návštěvníkům posouváme do-
předu a  nová optika na krásné fresky je 
vždy osvěžením. 
Tradičně se konala Mše svatá pod vedením 
pana faráře Petera Kováče z Římskokato-
lické farnosti Neratovice a mimořádně si 
ještě v  tento den mohli návštěvníci pro-
hlédnout obrazy malíře Jana Pfeiffera. 
Atmosféra byla skvělá a pamětní list kos-
tela se opět i  tento rok zaplnil podpisy 
a malbami s poděkováním. 

Marta Doležalová 

V sobotu 25. června se uskutečnil čtvrtý 
ročník Memoriálu Jana Maika v malé ko-
pané v areálu TJ Sokol Libiš. Zúčastnilo se 
devět týmů dospělých fotbalistů, z  toho 
jeden zahraniční z  Bratislavy, vedený 
Jánem Lužou a osm týmů přípravek. Počasí 
v tento den bylo uplakané a hlavní hřiště 

velmi podmáčené. Všichni rozumně vy-
hodnotili, že hrou by se poničilo a hrálo se 
na malých hřištích okolo. Sportovci i přes 
nepřízeň počasí bojovali velmi statečně. 
V kategorii dospělých zvítězil tým Hořo-
vicka a v kategorii přípravek tým Pšovky. 
Všem týmům z  klidného zázemí fandila 
Evička Maiková, která je vždy čestným 
hostem turnaje. Všem organizátorům 
a sponzorům patří veliké poděkování, za 
zázemí, skvělé jídlo, hudbu, bohatou tom-
bolu a klidný průběh celého turnaje. V ne-
poslední řadě děkuji za možnost 
připomenout si touto akcí skvělého člověka 
jako byl Jenda Maik. 
Letos oslavil libišský Maikoland 14. čer-

vence čtyřicet let od svého založení. Poprvé 
se červenobílý svět Jana Maika rozzářil 
v  roce 1982. Na zahradě svého domku 
i uvnitř těmito barvami natřel snad vše. Že-
lezničářské náčiní, psí boudu, různé nápisy 
a spoustu dalších předmětů až po komín. 
Díky Maikovým zde v Libiši máme krás-
nou vzpomínku na červenobílé přátelství 
s mnoha významnými osobnostmi, které se 
uskutečňovalo i tady na libišské zahradě. 
 

Marta Doležalová 

Na počátku prázdnin v  libišském studiu 
Dětského rádia Mělník přivítali moderátoři 
druhé vicemistryně Evropy v Electric Bo-
ogie. Své ocenění si jela vybojovat libišská 
tanečnice Nathaly Placzek a  tanečnice 
z Obříství Melisa Sadiki až do Makedonie. 
Obě tancují v taneční skupině Roxton. Za-
kladatelkou, vedoucí a choreografkou ta-
neční školy je Mgr. Roxoliana Sadirová. 
ROXTON působí v Praze a v Neratovicích. 
Někteří členové ROXTONu jsou zároveň 
žáky tanečního oboru Základní umělecké 

školy Neratovice a  také studenti Taneční 
konzervatoře hl. m. Prahy. 
Na šampionátu The IDO European Hip 
Hop, Electric Boogie & Hip Hop Battle 
Championships, tancovalo přes dva tisíce 
tanečníků a  tanečnic. Děvčata vyprávěla 
nejen o šampionátu, ale i o svých tanečních 
začátcích, snech a  ambicích, kam chtějí 
směřovat dál. Hovořila a vysvětlovala, co 
znamenají a jak se tancují jednotlivé styly 
a který tanec mají nejraději. Všichni ve stu-
diu obdivovali poháry, medaile i diplomy. 
Tanečnicím děkujeme moc za reprezentaci 
nejen svých obcí, ale České republiky. Jsme 
na Vás děvčata právem hrdí. Přejeme 
mnoho úspěchů v osobním i tanečním ži-
votě. Rozhovor si lze poslechnout v archivu 
Dětského rádia Mělník v sekci Prázdninový 
reportér na https: //www.spreaker. 
com/user/detske_radio_melnik/drm-prazd-
ninovy-reporter-2-2022. 

Marta Doležalová 

Včelaři ve Spolaně se 
těší z velké úrody, medu 
stočili víc než loni 

Na 80 kilogramů květového medu stočili 
včelaři z úlů umístěných v areálu Spo-
lany. Úroda je větší než loni. Spolanský 
med plní nejen všechny normy dle od-
borných testů Výzkumného ústavu vče-
lařského, ale pravidelně získává zlatou 
medaili nejvyšší kvality v soutěži Český 
med. Současně je jeho kvalita spolehli-
vým ukazatelem čistoty životního pro-
středí v areálu a jeho okolí. Projekt chovu 
včel medonosných funguje v  tamním 
podniku už pátým rokem. Letošnímu me-
dobraní přihlíželi žáci ZŠ Kostelec nad 
Labem, a  zažili tak netradiční formu 
výuky. Zkušení včelaři jim předvedli celý 
proces od sběru medu až po finální stá-
čení produktu do sklenic.

Memoriál Jana Maika 2022  
a čtyřicátiny Maikolandu Libiš



historie

Naše obec si třináctého srpna připomíná 
20. výročí od povodní 2002. Tato mimo-
řádná událost ovlivnila život nás všech. 
Vstoupila nám do našich životů nečekaně 
a napořád. Sloužila jsem tehdy jako poli-
cistka na Zbraslavi. Vzpomínám si, jak 
jsem v Praze 13. srpna končila 24hodi-
novou službu a  operační důstojník mi 
řekl, že mám poslední možnost se dostat 
domů. Kolega mě naložil do vozidla 
a  projížděli jsme po Strakonické ulici. 
Dílo zkázy jsme viděli po celou cestu až 
do Libiše. 
V naší obci ten den byl obyčejný a slu-
nečný, nic nesignalizovalo přicházející 

nebezpečí. Když jsem mluvila s tatínkem 
Františkem Štruplem, řekla jsem mu si-
tuaci a co jsme viděli po cestě. On byl 
tehdy v povodňové komisi a ihned kon-
taktoval starostku obce Jindru Hudcovou. 
Stále nic nenasvědčovalo příchodu ně-
čeho tak ničivého. Starostka i tatínek se 
v tu chvíli stali telefonní ústřednou. Poté 
bylo jasně řečeno, že se ze spodní části 
budou evakuovat starší lidé. Nenechá se 
nic náhodě. Telefonovalo se na Farní 
Charitu Neratovice, pomáhal i pan farář 
Alois Kubý, ti nám pomohli zajistit uby-
tování v Domu Kněžny Emmy. Rozdělili 
jsme si úkoly a ulice a obcházeli dům po 
domu a vysvětlovali lidem co si mají vzít 
s  sebou a  kam je odvezeme. Bylo to 
těžké, protože skutečně nic stále nesvěd-
čilo o tom, že se zde rozlije tolik vody. 
Klid před bouří. Někteří nás považovali 
za blázny, když jsme napytlovali písek 
a dali ho na kanály. Odpoledne, když při-
šli lidé z práce, byla aktivována velká část 
SDH Libiš a dobrovolníků. Ze staré části 
Libiše se odvážela zvířata, technika a vo-
zidla. Ta se dala do postranních ulic. Tato 

se později posouvala až za Mělnickou 
ulici, kde teprve byla v bezpečí. Oficiální 
zprávy o stavu vody byly nejasné. 
V  brzkých ranních hodinách 14. srpna 
jsme věděli podle rychlého přílivu vody, 
že tato událost v  nás zůstane na celý 
život. Zabezpečilo se odpojení od energií 
a  již se jen hlídkovalo a  sledoval stav 
vody. Nikomu se nechtělo spát, jen se če-
kalo. Voda stále přibývala velkým tem-
pem. Nikdy se mi již nevymaže z paměti 
zvuk prvních padajících domů, a to stálé 
šplouchání vody. 
Vzpomínky jsou moc důležité, a proto 
máte možnost si v ulici V Chaloupkách 
čp. 10, připomenout na 28 metrech plo-
chy domy, ulice, místa a hlavně událost, 
která nám všem změnila život. 
Velké poděkování patří všem občanům 
Libiše i  lidem z okolních měst a obcí, 
kteří na výstavu poskytli obrazové mate-
riály. Mojí rodině za trpělivost při zpra-
covávání ohromného množství 
dokumentů a v neposlední řadě manže-
lovi za financování této výstavy.  

Marta Doležalová 
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Výstava na plotě s tématem „Povodně 2002“ a vzpomínky

OSMISMĚRKA 
(Hrajeme o hrníček se znakem naší obce. Vyluštěné znění osmisměrky napište na 
lístek, připište své telefonní číslo a lístek vhoďte do poštovní schránky u dveří obec-
ního úřadu. Výherce hrníčku vylosujeme 20. září 2022 a budeme ho kontaktovat na 
přiložené telefonní číslo.) 

Výhercem osmisměrky z minulého vy-
dání je pan Jiří Kuncl. K výhře mu gratu-

lujeme a přejeme mu pevné zdraví 
a v životě hodně štěstí a spokojenosti.
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ARCHITEKTKA  ARTEFAKT  BARVA  BLOKÁDA  BZUKOT  
CEMENT  ČAJKA  ČINŽÁK  DEZERT  DOLAR  FARMA  
FOTOMODELKA  GEJŠA  GULAG  HONITBA  HOSTINA  
IKEBANA  JAVOR  JOGURT  KAPITOLA  KAPKA  KAPSLE  
KAZAJKA  KIOSK  KLOBOUK  KOŇAK  KOPAČKA  KRAJKA  
LAMPA  LVICE  MEDAILE  MENŠINA  MIKROB  MINCE  
MOTOR  MRAMOR  MRKEV  MUMIE  NADVÁHA  NÁVRAT  
ORNAMENT  PALBA  PEČEŤ  PERSONÁL  POŽÁR  PŘEJEZD  
ŘEMEN  SLEČINKA  SPLAV  SPOTŘEBA  STĚNA  STRUP  
SVATOZÁŘ  ŠATNÍK  TERÉN  TĚTIVA  TOVÁRNA  
TRAMVAJENKA  TROJÚHELNÍK  ÚSTŘEDNA

Pranostika na září:  
Pranostika na září: 8. 9. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové 
potrvá čtyři neděle. Panny Marie narození – vlaštoviček ...tajenka...


