Slovo starosty
Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli a je tomu rok, co bylo zvoleno současné
zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo je složeno ze dvou kandidátek, ale musím
konstatovat, že zastupitelé dokázali najít společnou řeč, což je pro rozvoj obce jenom
dobře. Obě kandidátky si před volbami předsevzaly, aby se v obci obnovil kulturní a
společenský život obce což se daří. Pořádání vítání občánků, Libkovické olympiády,
lampionového průvodu i založení kroužku mladých hasičů jsou doufám předzvěstí
další angažovanosti vás občanů, samozřejmě zastupitelstvo se bude snažit se všemi
akcemi pomáhat ať již finančně, nebo vlastní angažovaností.
Dále zastupitelstvo obce jedná z Českou obcí sokolskou o opětovném převedení
sokolovny na obec Libkovice pod Řípem, aby z ní pak obec mohla znovu vybudovat
moderní kulturní centrum tak, jako tomu bylo v době jejího vybudování. S organizací
Sokol v naší obci se obec jednoznačně dohodla o bezplatném převedení sokolovny na
obec, problém však je s ústředím České obce sokolské, které takto nechce postupovat,
ale chce sokolovnu obci prodat. Obec však s opravou a provozem sokolovny čekají
nemalé náklady a kdyby ji měla kupovat tak by již nezbývalo na opravy. Jak se
situace vyvine vás budu informovat, ale tu sokolovnu vybudovali naši předkové ze
svých vlastních prostředků a tak budeme za ni bojovat.
Na závěr mého článku mi dovolte, abych vám všem popřál krásné a klidné prožití
vánočních svátků, bohatého ježíška a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce.
MVDr. František Feix

Libkovice
(popis naší obce tak jak byla prezentována ve Vlastivědném sborníku v r. 1924)
Libkovice je obec na silnici z Roudnice do Mělníka. Rozkládá se v pěkné kotlince
221 m nad mořem, na úpatí kopce „Hačky“, 266 m. Tvoří dvě návsi. Má 129 čísel, z nichž 17
statků a 685 obyvatel.
Libkovice byly založeny asi v prvním tisíciletí po Kristu, když na Podřipsku vládl mocný rod
Vršoviců. Rodina, která v dnešních Libkovicích bydlila, jmenovala se po svém pradědu Ljubeku –
Ljubekovici a nazvala svou dědinu Ljubekovice. Dnes říkáme Libkovice. Proto je chybou psáti
Lipkovice. Za německé vlády, po Josefu II., nazývaly se Libkovice Lipkovitz. A toto německé znění v
novější době přeměněno na Lipkovice. Ne od lip, ale od německé zkomoleniny Lipkovitz.
Z obce vedou 4 silnice: ke Kostomlatům z r.1852, k Roudnici z r. 1882, k Bechlínu z r. 1913 a
k Cítovu z r. 1923. V obci je dvoutřídní škola obecná, českobratrská fara a kostel, sokolovna,
potravní spolek „Svorná jednota“, hasičský sbor a několik politických a zájmových spolků. Kostel
s farou postaven v r. 1855. V roce 1859 postavena augsburg. soukromá škola. V roce 1868 založena
„Svorná jednota“. V roce 1890 zřízena a později postavena soukromá škola helvetská., v r. 1894
založen sbor dobrovolných hasičů, v r. 1919 Tělocvičná jednota Sokol a Dělnická tělocvičná
jednota. V roce 1920 zrušeny obě soukromé školy a zřízena dvoutřídní škola veřejná, rok na to
vystavěna v obci pěkná skolovna.
Kolem r. 1770 byla provedena
konskripce čili začíslení obcí.
Před tímto začíslení nebylo na
domech čísel. Domy se nazývaly
dle majetníků nejen po
sousedsku, ale i úředně. Toto
pojmenování „po chalupě“ se
zachovalo mnohde dodnes:
U Kubíčků (č.1), u Zandrů
(č.3), u Škvorků (č.5), u Pivonků
(č.6), u Zychů (č.7), u Škvorečků
(č.8), u Petrželků (č.9), u Mašků
(č.11) atd. Kdybychom čtli v
starých zápisech (gruntovních
knihách o majetku), nalezli
bychom na těchto hospodářstvích
majitele těchto jmen. V té době měly Libkovice 43 čísla.Libkovice jsou nyní skutečným členem
Ústřední matice školské, členem a podporovatelem mnohých dobročinných spolků.
V obci je cihelna, 2 kovárny, 2 truhláři, 2 koláři, 2 krejčí, 2 obuvníci, 2 řezníci, 3 hostince,
2 strojníci, 3 povozníci, 3 hokynáři, 2 švadleny, 9 zedníků, 1 prodejna tabáku, 1 obchod, 3 jednatelé
pojišťoven, tesař, sedlář, holič, štukatér, cestář, učitel hudby.
V roce 1854 byla v Libkovicích 73 čísla se 489 obyvateli. Od té doby každé čtyři roky, do
roku 1880 přibývalo průměrně 6 nových domů a 5 obyvatelů. Od roku 1880 dodnes přibývaly každé
čtyři roky jen 2 domy a ubývali 3 obyvatelé.
Zajímavý je i poměr zvířectva:
V roce 1880 bylo 66 koní, dnes je 79, 374 hovězího dobytka, dnes 329, 116 vepřového dobytka, dnes
257, 68 koz, dnes 15, 82 včelstva, dnes 82.
Miroslav Hrstka

Dávná historie Libkovic
(ve Vlastivědném sborníku Podřipsko publikoval v r. 1924 Josef Krotil)
Dle nalezených kamenných mlatů, popelnic, bronzových nádob s ozdobnými
poklicemi, dle hrobů a kostěných nástrojů soudíme s určitostí, že zdejší kotlina od nepaměti
byla vyhledávána za příhodné místo k osazení. Na sadě řečeném Luka nalezl Krolmus,
nestor české archeologie, pohanskou modlitebničku, kterou lid prý nazýval Čertův sklep.
Libkovice jako část Podřipska patřily v různých dobách různým krajům: mělnickému,
slánskému, litoměřickému, opět slánskému, pak litoměřickému a konečně župě lounské.
Ve 12. až 14. století byly Libkovice z části majetkem panství kostela vyšehradského a
z části tvořily vladycké panství libkovické. Ve 14. století byly Libkovice rozděleny ve více
částí, které patřily různým panstvím. Vladyctví libkovické se však již nepřipomíná. Jedna
část patřila panství roudnickému. Tu král Jiří z Poděbrad, když dobyl Roudnice, zastavil
rytíři Samuelu z Hrádku za 21 000 zl. uherských, tento ji přenechal Ondřeji z Radešína,
který ji přepustil r. 1560 Florianu Kryspekovi z Kryspachu.
Jiná část patřila panství bechlínskému. Synové Zikmunda z Bechlína, Janek, Vaněk a
Budivoj r. 1430 prodali dvůr libkovický Petříku z Lejen a Kunatovi z Bílovic. Koncem 15.
století dostala se tato část panství beřkovskému.
Třetí část Libkovic patřila panství dolnobeřkovskému. Toto panství koupil od
Kapléřů ze Sulevic r. 1452 Radslav ze Šebířova. V roce 1454 patřily k tomuto panství čtyři
dvorce kmetcí: Jan Rous, Krčmář, Madial Krčmář a Valin. Valin nebyl poddaný, ale
poplatný. „... V Libkovicích 3 člověky, na čtvrtém panství není. Valin, na kterémžto člověku
panství není, platí ourok...“ (ze smlouvy)
Povinni jsou odváděti 3 kopy 30 ½ groše při Jiřím a 7 kop a 1 groš při Havle.
Roku 1597 koupil panství Zikmund Belvic, jehož syn po bitvě na Bílé hoře trestán
zabavením panství, které bylo předáno Polyxeně z Lobkovicz.
Čtvrtá část obce patřila panství hornobeřkovickému. Majitelem byl v r. 1344 Ješek z
Beřkovic. V roce 1521 prodal toto panství Jan Firšic z Nabdína Burianu Trčkovi. Jeho syn
prodal panství za 5225 kop grošů Hanušovi Kapléři Duchcovskému ze Sulevic. Vdova po
Hanušovi soudila se do r. 1544 o Libkovice s Janem Beřkovským. Na panství se vystřídali
dále: Lobkoviczi z Bíliny a Kosti, hrabě Rothal, Waldstein a Hartig. Tento rod měl v držení
Libkovice až do zrušení poddanství.
Pátá nejmenší část obce náležela panství ctinskému, které patřilo Adamu Ctinskému.
V r. 1609 pro dluhy prodáno rovněž Polyxeně z Lobkovicz, ale r. 1655 přiděleno koleji
jezovitské. Od kteréž v r. 1671 Václav Lobkovicz je vyměnil za panství Odolenu Vodu. V roce
1622 patřily čtyři dvorce kmetcí, z kterých se platilo dvě kopy dvanácte grošů ročně s
dědinami, lukami a se vším právem Bilsíku z Přestupinic, řečenému Maurici, písaři na
rathause ve Starém městě pražském a Ondřeji, řečenému Krtek, měšťanu Starého města
pražského, který získali od Marty, dcery Václava Ondřeje. Z toho povinni byli platiti ke
kostelu a škole sv. Jiljí v Praze. Dle dopisu uloženého v archivu na zámku roudnickém,
dovolává se Václavu z Lobkovicz řád kazatelský od sv. Jiljí práva na Libkovice. S jakým
výsledkem, není známo.
Miroslav Hrstka

Černé skládky
Vážení spoluobčané také Vás trápí černé skládky v katastru obce? Mě tedy ano.
Když si chce občan Libkovic vyrazit někdy odpoledne na procházku za vesnici kterýmkoli
směrem, narazí hned na několik nepěkných hromad odpadu. Tyto vředy zde zanechávají naši
spoluobčané i přesto, že každý má možnost si za poplatek 500 Kč ročně nechat odvézt
prakticky jakýkoliv odpad kromě odpadu stavebního. Nedávno v obci přibyly další dva
kontejnery na separovaný odpad plastu a papíru.
Myslím si tedy, že nikdo nemá důvod
vyhazovat svůj komunální odpad
někam ven a devastovat již tak
poničenou přírodu kolem nás. Budu
se snažit, aby se každý rok našly
v obecním rozpočtu peníze na
postupnou likvidaci černých skládek.
Ty, ale nesmí dál přibývat, tak jak
tomu bylo doposavad. Další věcí,
která se týká nás všech, jsou krádeže
stromů a to nejen na obecních
pozemcích. Každý, kdo provádí
nějakou těžbu stromů, by měl mít na
to povolení ať už od obecního úřadu
nebo od obce s rozšířenou
pravomocí, což je v našem případě
MěÚ Roudnice nad Labem.
Vážení spoluobčané chci Vás
požádat, aby jste věnovali větší
pozornost svému okolí při svých
procházkách po okolí, ale i
činnostech na polích, upozorňovali
na ty jež se ke svému okolí chovají
tak devastujícím způsobem a zároveň
odčerpávají peníze z obecního
rozpočtu, které by se dali využít na
daleko prospěšnější účely. Nemusíte se s nikým hádat a nechat si nadávat, stačí, když
dotyčného vyfotíte svým mobilním telefonem a fotku mi zašlete, věřte, že se budu snažit tuto
situaci řešit co nejrazantněji. Obec také zakoupí na prevenci proti těmto nešvarům fotopasti
a bude některé lokality monitorovat.
Nakonec přeji všem, aby naše okolí bylo co nejhezčí, aby si naši občané měli kam vyjít a ne
jen se dívat na černé skládky a vyřezané remízky a větrolamy.
MVDr. František Feix
Starosta obce

Lampiónový průvod
V pátek 30. října byl uspořádán lampiónový průvod pro děti. Po setmění se děti sešly na
hřišti za sokolovnou patřičně vybavené různými maskami a hlavně svými lampióny, aby
mohly vyrazit na procházku celou obcí.
Bylo vidět, že zájem byl velký,
protože se sešlo mnoho dětí se
svými rodiči i známými, aby
mohly vyrazit na večerní
procházku obcí, kdy se na
některých místech zastavily a
pozdravily různá libkovská
strašidýlka.

Lampiónový průvod byl
zakončen na dvoře u Petráčků,
kde byl pro děti připraven
táborák, na kterém si mohly
opéct buřta a i pro jejich
doprovod tam bylo dost
příležitosti k občerstvení. V
neposlední řadě je třeba také
poděkovat paní Křížové a
panu Šťástkovi, jako organizátorům celé akce za uspořádání vydařené a pro děti určitě
zajímavé akce. Jistě stojí za úvahu, že by se tento podzimní průvod mohl stát novou tradicí
obce.
Miroslav Hrstka

Vánoční ladění
Jak se v posledních letech stalo tradicí počátkem prosince se u nás pořádá Vánoční
ladění spojené s Mikulášskou nadílkou pro děti. I v letošním roce tomu nebylo jinak, a tak se
hodně občanů a hlavně dětí sešlo v sobotu 5. prosince před obecním úřadem, kde již bylo
pro všechny připraveno občerstvení. Vánoční ladění zahájil pan starosta František Feix
krátkým proslovem a hlavně popřál všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků
mnoho štěstí a úspěchů do nového roku.

Předvánoční náladu umocnilo vystoupení
Podřipského žesťového kvintetu, který
přítomným zahrál vánoční písně a koledy. Se
svým programem říkanek se představily děti z
mateřské školy. Potom následovalo to, nač se
těšily hlavně děti a to rozsvícení vánočního
stromu a příchodu Mikuláše s nadílkou. Není
asi třeba zdůrazňovat, že příchod Mikuláše s
andělem a čertem bylo pro děti asi tím
nejzajímavějším momentem a že si ho náležitě
užily. Celou akci hudebně doprovázel pan
Šťástka a občerstvení zajistil pan Petráček.

Miroslav Hrstka

Zhodnocení podzimní části fotbalové sezóny
v Libkovicích pod Řípem
Dne 15.11.2015 jsme zakončili podzimní část sezóny zápasem v Račiněvsi. Z celkem
odehraných 13-ti zápasů dokázal fotbalový tým vyhrát pouze dvakrát, a to jednou doma
s Podbradcem a venku se Střížovicemi, zbylých 11 zápasů prohráli. V podzimní tabulce
obsadil náš tým poslední třinácté místo vinou horšího skóre.
Doufali jsme, že se znovu obnovený fotbalový tým ukáže na lepší úrovni než ten
minulý, ale chybí v něm lepší parta a pohoda. Mladí hráči slíbili, že budou chodit
pravidelně hrát, ale opak je
pravdou, zůstalo zase jen u
slibů. Nelze ale všechny házet
do jednoho pytle, máme i
takové, kteří slovo drží, ale
takových by bylo zapotřebí
více. Na některé zápasy se jich
sešlo až patnáct, ale byly i
takové, které jsme odehráli jen
v osmi hráčích a i podle toho
právě vypadaly
výsledky
jednotlivých zápasů.
V této sezóně bylo také vysoké
procento zraněných hráčů, ale
více nás mrzí zbytečné vyloučení hráče, které bylo navíc potrestáno zákazem startu ve
dvanácti soutěžních zápasech a tím zbytečně potrestal nejen sám sebe, ale především celý
fotbalový tým.
Znovu založení fotbalového oddílu nebylo vůbec jednoduché, vše se nyní řeší
elektronicky, počínaje registrací hráčů, přes platby, hostování, přestupy až po zápis o
utkání, proto velké díky patří všem,
kteří se na tom podílejí.
Zbývá nám tedy odehrát jarní část
fotbalové soutěže, která začíná
20.3.2016, a do které přejeme
fotbalovému týmu lepší vstup, více
nasazení, elánu a výher. Možná by
bylo dobré na tomto místě také
apelovat na ty, kteří se o sport a
potažmo o fotbal v naší obci zajímají,
aby se minimálně při zápasech
fotbalového mužstva doma trochu
zviditelnili a dali trochu najevo svou
podporu.
Milan KOUBEK
starosta T.J. Sokol Libkovice

SDH Libkovice pod Řípem

Ohlédnutí za sezónou
Vážení přátelé, spoluobčané, konec roku klepe na dveře a
rok 2015 se pomalu ale jistě přibližuje ke svému konci,
nastává čas hodnocení celoroční práce našeho sboru a také
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
Pomalu končící rok můžeme hodnotit dle mého názoru
jako vydařený. Všechny plánované kulturní, pracovní a
sportovní akce jsou již za námi a jak jsme ho prožívali? Většina našich akcí byla již dříve popsána
v prvním a druhém čísle tohoto občasníku, tak se zde nechci opakovat, za zmínku snad jen ještě
stojí říjnový výjezd jednotky k požáru hnojiště nad Bechlínem, ke kterému jsme vyjeli na požádání
sousedního JSDH Bechlín. Také komise, která přijela na kontrolu jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce, na její akceschopnost, vybavenost a podobně, z hasičského záchranného sboru
Litoměřice dopadla až na nějaké maličkosti nad očekávání dobře. Společně se starostou obce se
nám podařilo uzavřít výhodnou smlouvu se sponzorem o pronajímání staršího hasičského vozu
Škoda 706 RTHP. Tyto získané prostředky nám pomohli dát vozidlo zpět do provozu, pan Václav
Šmejkal opravil menší závady a prošel s ním úspěšně technickou kontrolou. Automobil bude nadále
sloužit naší obci za minimální náklady k požární ochraně před požáry a jinými událostmi.
Největší radost máme ze založení kroužku mladých hasičů, na který zatím chodí dost dětí.
Poděkování za vedení kroužku patří všem hasičům, kteří pomáhají, s vedením tohoto kroužku není
vůbec jednoduché připravit pro tyto děti program a hlavně najít svůj volný čas, proto se různě
střídáme. Hasiči Nikola Šmejkalová a Daniela Šmídová, kteří se starali na začátku o kroužek a
Patrik Žižka studují a tudíž nemají také mnoho času. Někteří z nás marodí, tak největší iniciativu
nad tímto kroužkem převzal Aleš Šovar, který se mu zatím intenzivně věnuje a kterému bych chtěl za
tuto obětavou práci poděkovat. Věřím, že se ještě vše zlepší od jara, kdy budeme moci s dětmi
trénovat venku v přírodě nebo u vody.
V tomto roce náš sbor zasáhly i špatné zprávy. Smrt bývalé starostky obce paní Rozálie
Floriánové, která kdysi bývala také členkou našeho sboru a jak sama říkávala na našich valných
hromadách, že se stále cítí být jednou z nás. Paní starostka Floriánová před koncem svého
volebního období dokázala spolu s bývalým zastupitelstvem naši obec oddlužit a ještě s utaženým
rozpočtem, v rámci možností dostatečně zajistit naši obec po stránce požární ochrany, nikdy
nepodceňovala požární ochranu ani svoji jednotku obce, za kterou měla jako starosta obce podle
zákona největší odpovědnost. Zvedla nám všem laťku dost vysoko, teď už ji jen udržet nebo
zvednout výš. Díky vyrovnaným dluhům, si nyní obec může dovolit více kulturních akcí, jen se musí
zapojit také občané. Jako hasiči budeme na bývalou starostku dlouho v dobrém vzpomínat.
Je tu také článek z druhého čísla Libkovského občasníku ve kterém pan Jaroslav Panocha kritizuje
sbor dobrovolných hasičů. Původně jsem se nechtěl vyjadřovat k tomuto tématu ale jako hasič se
cítím povinován řídit hasičským desaterem bod 7 ,,Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe
skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájiti“ Nevím, co vede
tohoto občana kterého možná většina občanů ani nezná k tak silné kritice a proč ze všech
občanských sdružení nebo spolků v naší obci si k tak lživému obvinění vybral zrovna dobrovolné
hasiče, kterých přišlo na konkrétní akci pomoci ze všech složek v obci asi nejvíce. Vždyť zrovna
sbor dobrovolných hasičů je možná tak jako ve většině obcí největším nositelem kultury a tradic
v naší obci, věnujeme se nejen sportovní činnosti, vzdělávání, pořádáme některé kulturní akce nebo
jsme u většiny akcí pořádaných obci. Propagujeme tradice, historii sboru, reprezentujeme jak sbor,
tak naši obec ať už na celorepublikových srazech nebo v blízkém okolí a to už dlouhá léta.

Hasiči tu ale nejsou k tomu, aby dělali jenom nějakou zábavu, mají i jiné poslání a ušlechtilé cíle.
Na to však někteří většinou přichází, až když nás potřebují. SDH doposud nedostával od nikoho
žádné finanční prostředky na svoji činnost na vše jsme si museli vydělat brigádou nebo sběrem
surovin a podobně. Nabízí se mi však otázka, co udělal tento občan po dobu, co zde bydlí pro naši
obec, že se odhodlal k tak velké kritice. Ale to jen na okraj taková malá připomínka.
A na závěr všem spoluobčanům přeji příjemné a ničím nerušené prožití vánočních svátků a
v novém roce pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti.
Luboš Šťastný
starosta Sboru dobrovolných hasičů

Vážení čtenáři Libkovského
občasníku,
ráda bych v tomto listu také
napsala několik vět za
dobrovolné hasiče v Libkovicích
pod Řípem. Dovolte, abych na
začátek, jako členka tohoto
SDH, reagovala na článek nebo
alespoň na jeho část týkající se
neoprávněné a lživé kritiky
dobrovolných hasičů v naší obci,
napsaný nějakým panem
Panochou, který vyšel v minulém
čísle tohoto jinak hezkého
obecního tisku. Chtěla bych jen
říct, že na 1. DĚTSKOU
OLYMPIÁDU se nemohli
dostavit všichni členi SDH, ale i
přesto se zúčastnilo několik
členů, kteří pomáhali, a to: Josef
Žižka, Patrik Žižka, Nikola
Šmejkalová a Bohuslav Šmejkal, jen nebyli převlečení do hasičské uniformy.
Chtěli bychom poděkovat těm, kteří nám pomáhají s kroužkem mladých hasičů. Myslím si, že děti
to baví a postupem času se dostanou určitě i na nějaké soutěže.  Budeme jim držet palce a
doufáme, že je to bude bavit i nadále a nepřestanou s tím.  Byla by to velká škoda, když víme, že
to mohou dotáhnout dál.  Možná se ještě někde najdou nějaké děti, které by se chtěly přihlásit a
bavilo by je to. 
Byli bychom moc rádi. 
Za kolektiv dobrovolných hasičů a pozdravem jak říkává náš starosta
Ohni zmar a já dodávám špatným článkům o hasičích zvlášť
Nikola Šmejkalová

Obec Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem 181, 413 01
Tel. 416 874 124,
e-mail: obec.libkovice@seznam.cz
ID datové schránky: eyjaquv,
www.libkovicepodripem.cz
Bankovní spojení: KB 9323471/0100,
ČNB 94-5111471/0710

Úřední hodiny:

pondělí a středa

07:00 – 17:00

úterý a čtvrtek

07:00 – 14:30

pátek

07:00 - 12:00

NA VYDÁNÍ LIBKOVSKÉHO OBČASNÍKU
spolupracovali:
MVDr. František Feix starosta obce,Petra Černíková místostarostka, Miroslav Hrstka , Olga Gottwaldová, Milan Koubek,
Luboš Šťastný, Nikola Šmejkalová
grafické zpracování:
Miroslav Hrstka
Vaše podměty, náměty, příspěvky zasílejte na email, případně je předejte v kanceláři OÚ. Těšíme se na Vaše příspěvky.

Vychází elektronicky, výtisk si lze vyzvednout v kanceláři OÚ
ke stažení na www.libkovicepodripem.cz
Evidováno na MK ČR pod č.E 22326

