Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do posledního roku volebního období.
Jak jste si jistě všimli, hodně věcí se podařilo a i tento poslední rok hodlá obecní
zastupitelstvo ještě využít ke zvelebení naší obce a v pokračování všech akcí pro děti
a naše občany.
Očekáváme však, že i občané se zapojí zejména při dnu ukliďme Česko,
abychom všichni cítili sounáležitost s tím, jak to u nás v obci a v okolí vypadá.
Letos se chystá úprava interiéru zasedací místnosti na obecním úřadě, což je ta
místnost, ve které volíte, oprava sklonu a povrchu verandy s doplněním zábradlí.
Dále ve školce se provede úprava umývárny pro děti, oprava povrchu verandy a
výměna zábradlí.
Hlavní investiční akce však bude přestavba starého obecního úřadu č.p.17 na
sběrný dvůr. Přestavba proběhne tak, že se celá budova vybourá a zůstanou jen
obvodové zdi, do kterých se prorazí dvoje vrata a celkový prostor se rozdělí jen
jednou příčkou. V jedné části budou umístěny kontejnery na tříděný odpad a druhá
větší část bude sloužit jako sklad tříděného odpadu.
Ještě jednou, Vás všechny zvu na akci ukliďme Česko, která se bude konat
7.4.2018, občerstvení pro všechny bude zajištěno.
MVDr. František Feix, starosta obce

Konec roku 2017 v Libkovicích
Každoročně v prosinci se pořádá asi nejvíce kulturních programů v průběhu celého roku.Jak
se už stalo hezkou tradicí, počátkem prosince se slavnostně rozsvěcí vánoční stromek před obecním
úřadem. I v loňském roce tomu nebylo jinak
a tak se v sobotu 2. prosince sešlo na návsi poměrně dost občanů obce, kteří si přišli nejen vyslechnout koledy a vánoční písně, které přítomným přijel zahrát Podřipský žesťový kvintet, ale
i hezké a pečlivě připravené vystoupení dětí z mateřské školy, za které sklidily zasloužený potlesk.
Samozřejmě s velkým očekáváním, hlavně u nejmladší části obecenstva, byl příchod Mikuláše,
anděla a čerta a následná mikulášská nadílka.

Také loni byl
na návsi u
vánočního
stromku instalován slaměnný betlém, který určitě v čase vánočním celý prostor oživí.
Pro všechny přítomné bylo zajištěno občerstvení, kde si mohli
dát svařené víno, grog i jiné věci na zahřátí. Zároveň byla i
možnost zakoupení vánočního cukroví, vánoček i jiného vánočního zboží. Jistě mnoha návštěvníkům přišla k chuti klobása z
udírny. Počasí také přálo, tak myslím, že se všichni po příjemně
stráveném podvečeru rozcházeli domů.
O týden později se ve společenské místnosti hasičské zbrojnice pořádala akce, která ještě v
Libkovicích nebyla. Jednalo se o křest knihy o historii naší obce, kterou přijeli prezentovat autoři
této publikace. Veřejné prezentace se účastnilo
kolem čtyřiceti lidí jak z obce, tak zde bylo i
několik hostů. Autoři zde prezentovali své příspěvky do knihy a byla zde i možnost občanů s

autory knihy pobesedovat. Na závěr pan starosta
knihu pokřtil a následně si jednotliví zájemci

mohli knihu koupit, a většina si ji i nechala u autorů podepsat.
Jak už bývá zvykem na konec roku
pořádal Sbor českobratrské církve
evangelické v kostele adventní
koncerty. I v loňském roce tomu nebylo jinak, a tak o druhé adventní
neděli 3. prosince v místním kostele
vystoupili žáci Základní umělecké
školy v Roudnici nad Labem pod
vedením Antonína Kyzlíka, kteří
zahráli v triu na klarinety a v kvartetu
na saxofony. Jejich vystoupení velmi
hezky uváděla paní Olga Maťáková.
Ve druhé části koncertu vystoupil pěvecký soubor z Prahy pod vedením paní Lenky Jančíkové. Tady se
představili jak dospělí členové souboru,
tak i začínající adepti tohoto umění.
Popravdě, ale nutno říci, že i ti nejmenší
se svého, v některých případech prvního
veřejného vystoupení před diváky,
zhostili více než dobře. Každopádně
přispěli k příjemnému prožití slavnostního předvánočního času. Podle mého
mínění je trochu škoda, že účast na
těchto vystoupeních nebývá velká, jak by
si asi tato příležitost zasloužila.
Na druhém adventním koncertu se prezentoval svým uměním Smíšený pěvecký soubor
Intermezzo ze Mšena u
Mělníka pod vedením
Karla Horňáka. Tento
soubor v našem kostele
vystupoval již potřetí a
svým profesionálním
hudebním projevem opět
po roce zaujal všechny
posluchače. Tentokrát měl
na programu koledy a
vánoční písně z tvorby
jak světových, tak současných autorů. Mimo
jiné zazněly skladby Josefa Šebesty, Emila Hradeckého, Wofganga Amadea Mozarta a Giuseppe
Verdiho. Tento koncert byl již více navštíven, ale přesto podle mého mínění ne tak, jak by si
zasloužil. Možná dost lidí odradí od návštěvy chladno v kostele. V letošním roce ale má v úmylu
tento pěvecký sbor uspořádat koncer v naší obci v letních měsících, tak podle počtu návštěvníků v
létě budeme moci posoudit, jestli jen chladno odrazuje místní od návštěvy tak zajímavé akce.
- Miroslav Hrstka -

Z historie dobrovolných hasičů v Libkovicích
Ve druhé polovině devatenáctého století se začalo se zakládáním dobrovolných hasičských
sborů, aby se mohlo lépe čelit požárům, které v té době byly poměrně časté. Prvenství v tomto
směru patří městu Velvary, kdy byl dobrovolný hasičský sbor založen již v roce 1864.
V naší obci došlo k prvnímu
pokusu založit hasičský sbor, který by
zasahoval při požárech, které byly
vzhledem k tehdejšímu způsobu života v
hospodářstvích časté, v roce 1893.
Obecním zastupitelstvem byly
odsouhlaseny stanovy a příštího roku
došlo mezi obcí a sborem k
odsouhlasení vzájemných práv a
povinností. Kompetence obce v oblasti
požární policie přešly na hasičský sbor
a obec spolku zapůjčila veškeré dosud
zakoupené požární náčiní. Platy se měly
omezit pouze na zemský příspěvek.
Hasiči následně žádali na obci o
uhrazení zhruba 132 zlatých na nákup
výzbroje pro 15 mužů, ale obec
požadavek odmítla a nejspíš z toho důvodu sbor počátkem roku 1895 ukončil svoji činnost.
Ke druhému a již úspěšnému pokusu o založení sboru dobrovolných hasičů došlo v roce
1901. V té době byl již tomuto záměru nakloněno i obecní zastupitelstvo a proto se mohla konat 24.
května 1901 přípravná schůze. Svolal ji tehdejší starosta Antonín Hrstka a jako host se jí zúčastnil
nadšený propagátor hasičství JUC. Jindřich Michálek z Roudnice nad Labem.Ten přítomné svým
projevem přesvědčil o nutnosti a potřebě hasičského sboru v
obci. Pravděpodobně na základě jeho projevu se přihlásilo 20
občanů obce za členy nového sboru.
Ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů v Libkovicích se
konala 25. června 1901 v hostinci pana Ladislava Pavlíčka. I
na této schůzi byl přítomen JUC. Jindřich Michálek, který po
zahájení schůze starostou obce Antonínem Hrstkou pronesl
obsažnou řeč. Prvními členy sboru se stali: Antonín Hrstka,
rolník a starosta obce a jeho syn Antonín, řezník Antonín
Fuksa, domkáři Antonín Hildebrant, Antonín Oplt,
První razítko sboru
František Rajšl, Josef Koula, Josef Vičl, Karel Kapoun, Antonín
Schoř, Josef Studnička, Václav Schoř, Jaroslav Šimáček, rolník
František Petráček, hostinský Ladislav Pavlíček, zedník Josef
Kajzr, a sedlář Josef Rous.
Od obce dostal sbor k užívání čtyřkolovou stříkačku, 4 metry savic a 60 metrů hadic. Dále měl sbor
k dispozici dva žebříky, dvanáct košů na vodu a dva střešní háky.
Prvním velitelem sboru se stal František Petráček, předsedou sboru tehdejší starosta obce
Antonín Hrstka, podvelitelem Josef Rous, pokladníkem Antonín Brůža a dozorcem náčiní Antonín
Schoř.
V následujícím roce členům sboru ušil nové stejnokroje Antonín Brůža, které byly modré s
čamarou. Potřeba na ně bylo 31 metrů látky po 7,20 korunách.
První akcí sboru byla účast na župním sjezdu ve Vetlé, kam místní sbor dobrovolných hasičů
doprovázela i kapela.

Hned od začátku členové sboru pilně cvičili se stříkačkou a učitelem jim byl František
Kuchař z Horních Počápel. V zájmu brzkého osvojení hasičských dovedností se tři členové sboru
účastnili potřikrát odborných přednášek v Bohušovicích.
Toho roku v Libkovicích nehořelo a k prvnímu zásahu hasiči vyjeli až v následujícím roce
1902, a to do Rovného, kde hořelo v hostinci U Křížů. Druhý výjezd zdejších hasičů byl 30.května
1902 do Kostomlat k velkému požáru, kdy hořelo šest domů a stodola. Hašení tak velkého požáru se
účastnily i hasičské sbory ze Ctiněvsi, Rovného a Krabčic. Při tomto požáru uhořela jedna žena z
Kostomlat a při zásahu utrpěl zranění člen našeho hasičského sboru Jaroslav Šimáček, který se při
hašení propadl do sklepa a musel být vytažen. U třetího požáru v tomto roce zasahovali v
Libkovicích, bohužel se mi nepodařilo zjistit, kde přesně hořelo.
V roce 1904 pak starosta obce předal vrchní velení při požáru sborovému veliteli a pro
hasičské cvičení byl vyhrazen prostor na východ od rybníka, v blízkosti obecních budov. Až do roku
1912 zde existovalo dřevěné leziště a kousek od něho vznikl prostor pro uložení nářadí Hasičská
stříkačka byla umístěna u Václava Hrstky v č.41.
Hned od počátku se sbor zapojil i do spolkového dění v obci a
první hasičský ples byl pořádán v
hostinci pana Pavlíčka 19. ledna
1902. Plesy sbor hasičů pořádal i v
následujících létech a brzy patřily
v obci k těm prestižním.
Že i v této době nebyla pro sbor
jednoduchá finanční stránka věci
nám dokumentuje rozhodnutí členské schůze z 3. května 1906, aby
bylo ukončeno příjímání nových
členů činných, napříště lze přijmout
jen takové činné členy, kteří se sami vystrojí a vyzbrojí.
Přesto ale se místní sbor dobrovolných hasičů brzy dostal do povědomí i v okolí, protože již
v roce 1906, to znamená 5 let po vzniku sboru, bylo rozhodnuto konat Župní sjezd dobrovolných
hasičů v naší obci.
S přípravami župního sjezdu bylo započato 16. dubna, kdy byl zvolen sjezdový výbor, který
tvořili: František Petráček, Antonín Brůža, Antonín Kapoun, Antonín Brejša, František Hrstka,
Josef Kajzr, Václav Schoř, Antonín Oplt, Antonín Procházka, Antonín Pětník a Ladislav Pavlíček.
Předsedou sjezdového výboru byl zvolen Jaroslav Lebeda. Sbor požádal obec o úpravu a úklid
návsi. Slavobrána byla postavena před statkem čp. 41 a školou, kudy se vcházelo do zahrady
Václava Hrstky, kde se po cvičení konal koncert místní hudby. Hasičská cvičení se pořádala na
dvorech statků čp. 62 a čp.43.
Dnes, po více jak sto letech trvání a hlavně nepřetržité činnosti sboru dobrovolných hasičů
si musíme uvědomit, že je to jediný spolek, nebo chcete-li korporace, která v obci funguje. A hlavně
pomáhá.V současné době, kdy jen málokdo je ochoten udělat něco pro ostatní, by jsme měli mít na
paměti, že jsou to „dobrovolní“ hasiči a veškerou svou činnost dělají ve svém volnu bez nároku na
nějakou odměnu. Asi všichni bychom si měli uvědomit, že nevíme, kdy budeme jejich pomoc potřebovat a určitě by se nikomu z nás nelíbilo, když už dojde k nějaké vážné události (a může to pochopitelně potkat každého z nás), že by některý z hasičů odmítl pomoc z důvodu, že nemá zrovna
čas a že se mu to v tuhle chvíli nehodí. A že naši hasiči umí zasáhnou včas a účinně jsme měli
možnost se v poslední době nejednou přesvědčit.
- Miroslav Hrstka -

NAROZENINY SLAVÍ
Naši oslavenci z řad občanů Obce Libkovice pod Řípem
od 01. 01. 2018 – do 30. 6. 2018

89. narozeniny
Koubek Miloslav

88. narozeniny
Hrstka František

86. narozeniny
Kubešová Sáša

84. narozeniny
Pětníková Marie

83. narozeniny
Vurma Josef
Polívková Hana

81. narozeniny
Michálková Jaroslava
Rebhan Jiří

82. narozeniny
Kapounová Růžena

70.narozeniny
Schoř Bohuslav
Kopecká Věra

80. narozeniny
Svoboda Jiří

Přejeme našim milým oslavencům hodně zdraví a
rodinné pohody do dalších let života.

Hasiči
Hasiči znovu zasahovali v Libkovicích.
Neuplynuly ani tři měsíce a červený kohout se znovu objevil a skočil na
střechu jednoho z rodinných domů v naší obci. Tentokrát jednotka sboru
dobrovolných hasičů v Libkovicích pod Řípem obdržela 6. 3. 2018 v 12:32 hod.
výzvu operačního střediska k výjezdu na požár budovy č.p. 40, ke kterému vyjela s vozidlem
TATRA CAS 32 a k místu události dorazila jako první. Vzápětí v těsném závěsu přijela jednotka
profesionálních hasičů HZS Ústeckého kraje z Roudnice n/L, která okamžitě převzala velení a
započala hasební práce v silně zakouřeném prostředí za pomoci izolačních dýchacích přístrojů a
vysokotlakého proudu, aby tak zabránila ještě větším škodám. Postupně se k této nešťastné události
seběhlo sedm našich dobrovolných hasičů, kteří na dvoře dohašovali hořící předměty, které musely
být z domu odstraněny, aby se požár dál v domě nešířil.

Na místo události ještě dorazily další dvě jednotky, sbor dobrovolných hasičů z Horních
Beřkovic a profesionální jednotka HZS Ústeckého kraje ze Štětí. Požár se tak asi po hodině
podařilo bezpečně dostat pod kontrolu. Poděkování patří všem hasičům, kteří odvedli dobře svou
práci, ale obzvlášť bych chtěl poděkovat dobrovolným hasičům naší obce, kteří neváhali opustit své
zaměstnání nebo obětovali své osobní volno a bez nároku na odměnu přispěchali na pomoc.
Naši činnosti členů, jak SDH tak JSDH obce si můžete povšimnout po celý rok a tak
bychom chtěli pomoc a dát opět i několik rad. Blíží se začátek jara a je dobré si připomenout
nebezpečí, která z hlediska možnosti vypuknutí požáru v této době nejčastěji hrozí. Častou příčinou
jsou požáry při vypalování staré trávy. Plošné vypalování staré trávy i ostatních porostů je
zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje prostory lze uložit pokutu do
výše 25 000 Kč. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu a buď po povrchu
suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo vedením proudy horkých zplodin s jiskrami,
popřípadě šíření ohně v podloží v lesních porostech.
Oheň se tak může šířit na velké vzdálenosti a v některých případech se objevit až po
několika dnech. Jaro je v naší zemi spjato s mnoha lidovými tradicemi, jako je pálení čarodějnic,
velikonoce, první máj a podobně. Náš sbor se na své výroční valné hromadě usnesl a zavázal
k mnoha činnostem a akcím pro svoji obec a její občany, a tak po dohodě se zastupiteli obce, kteří
se dohodli na svém zasedání svěřit zmiňovanou tradici pálení čarodějnic hasičům, samozřejmě ve
spolupráci s obcí a to hned z několika praktických důvodů. Tato lidová tradice proběhne poslední
den v dubnu a to v prostoru za hřištěm (bývalé koupaliště), pro hasiče to znamená zvýšené
nebezpečí požáru, každý otevřený oheň může znamenat nebezpečí požáru, tj. nebezpečí ohrožení
života, zranění, ztrátu a poškození majetku. Zákon o požární ochraně hovoří jasně, fyzické osoby,
ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném
prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru tedy i pálení
čarodějnic, včetně přijatých požárních opatření, předem oznámit územně příslušnému HZS kraje,
který má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela
zakázat. V případě zanedbání této zákonné povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě udělena pokuta do výše 500 000 Kč.
Dalším důvodem je, že druhý den po pálení čarodějnic bude v naší obci probíhat oslava
1.máje, opět ve stylu retro ve spolupráci hasiči s obcí a s přáteli dobré nálady, kteří mají chuť něco
v této obci udělat. Průvod, na který samozřejmě zveme všechny občany i s alegorickými vozy, bude
končit v tomto prostoru za hřištěm, kde už budou postavené atrakce stánky a ostatní vybudované
zázemí z předešlé akce pálení čarodějnic. Počátkem měsíce dubna bychom chtěli provést v naší
obci sběr železného šrotu a elektro odpadu, budeme rádi, když nám naši občané budou chtít
věnovat staré železo nebo vysloužilé elektro spotřebiče (pračky, ledničky, auto baterie a podobně).
Těšíme se na skvělou spolupráci a vždy rádi mezi sebe přijmeme nové členy.
Za SDH a JSDHO Libkovice pod Řípem
s pozdravem ohni zmar Luboš Šťastný

Několik slov pod čarou
V předchozím příspěvku zazněla výzva všem občanům, aby podpořili úsilí Sboru dobrovolných
hasičů. Pravděpodobně se mine účinkem, jako nejedna předtím. Není na čase, abychom se všichni
zamysleli nad tím, že jsou to opravdu dobrovolní hasiči . Asi si někdo řekne, nepřijedou dobrovolní,
přijedou státní. Ty ale mohou přijet o deset minut později, které mohou být v případě události jako
požár, fatální. Myslím, že tímto přístupem hazardujeme se službou, jakou nám okolní obce můžou
jen závidět. Asi kdyby každý věnoval v roce hodinu svého drahoceného času ve prospěch hasičů,
nebyla by to určitě pro nikoho velká ztráta. Oni nám všem ho během roku věnují daleko více. Nad
tím bychom se měli zamyslet, ale hlavně se podle toho chovat.
Rád budu na toto téma s kýmkoli polemizovat .
- Miroslav Hrstka -

Myslivecký spolek
Myslivecký spolek Kostomlaty pod Řípem Libkovice pod Řípem uspořádal dne 27.1.2018 již
tradiční myslivecký ples. Účast na plese byla velmi vysoká a proto myslivecký spolek ještě jednou
děkuje všem co se ho účastnili a tím nás podpořili.
Jeden z problémů jež spolek má je, že do spolku nepřicházejí mladí zapálení adepti, věkový průměr
členů spolku se blíží šedesáti rokům a to není dobrá perspektiva. Proto bychom rádi přivítali mezi
námi nové adepty, jež by se k nám přidali. Má to však velká úskalí. Zájemce se nejprve musí
přihlásit do mysliveckého kurzu o lovecký lístek, kde jednou z podmínek je vykonávání adeptské
praxe v honitbě, což náš spolek
umožňuje.
A právě při této adeptské praxi se
pozná, zda dotyčný má o myslivost
zájem. Dál musí zájemce vykonat
zkoušky na zbrojní průkaz, jak se
mnozí z nás přesvědčili tyto zkoušky
jsou opravdu těžké a dotyčný musí
mít čistý trestní rejstřík. Tyto kurzy a
zkoušky stojí cca 10 tis. Kč. Když toto vše zájemce absolvuje, je si myslím prověřen a má o myslivost zájem.
Poté zájemce požádá o členství
v našem spolku a mi ho jako čekatele po dobu dvou let vezmeme. Má
všechny práva a povinnosti jako
ostatní myslivci, může lovit, jen nemůže na mysliveckých schůzích ještě hlasovat. Po uplynutí dvou
let může pak zažádat o plné členství ve spolku a členská schůze rozhodne
V měsíci červnu 2018 proběhne na střelnici v Kostomlatech pod Řípem střelecký závod na
asfaltové holubi, tak se zájemci příjďte podívat, ať víte, jaká je to atmosféra. Vážení, neváhejte,
myslivecký spolek nové členy bere.
MVDr. František Feix – myslivecký hospodář

Něco pro kuchařky
Rafaelo řezy
Těsto : 2 vejce
1 hrnek krupicového cukru
½ hrnku moučkového cukru
1 hrnek mléka
2 hrnky polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
Vše smícháme a nalijeme na vymazaný plech. Pak si smícháme 1 hrnek kokosu a 1/
hrnek krupicového cukru.
Toto vše nasypeme na syrové těsto , dáme péct a ještě teplé zalijeme smetanou.

Škvarkové placky
20 dkg škvarků
25 dkg hrubé mouky
25 dkg hladké mouky
11 dkg sádla
250 ml mléka
1 vejce
1 droždí
a špetku soli
Zaděláme těsto, necháme vykynout, pak vyválíme a vykrajujeme placičky.Dáme na
vymazaný plech, potřeme vajíčkem a posypeme hrubou solí a kmínem. Pečeme do
zlatova.

Vrstvený salát
1 sáček, nebo 2 plechovky kukuřice
2 červené papriky
30 dkg šunky
1 pórek
6 vajec na tvrdo
25 dkg majolky
25 dkg tvrdého sýra
Vše nakrájíme na malé kostky.
Připravíme si nejlépe skleněnou mísu, aby byly vidět vrstvy. Na dno dáme kukuřici,
pak šunku, papriku, vejce, pórek nakrájíme na kolečka a posypeme sýrem. Nakonec
dáme do lednice vychladit.
Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová

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, Miroslav Hrstka , Olga Gottwaldová, Jana Feixová, Luboš Šťasný
grafické zpracování:
Miroslav Hrstka
Vaše podněty, 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

