Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli a jsme v polovině roku. Nejprve musím
navázat na slovo starosty z předchozího čísla, kdy jsem zval občany, na akci ukliďme
Česko. Vážení, účast mi vyrazila dech, bylo Vás mnoho, a děkuji všem, co se ji
účastnili. Je vidět, že vám záleží na tom, jak a v čem žijeme a jste i ochotní přiložit
ruku. Mám radost. Ale musím opět pochválit organizátory čarodějnic a prvního máje.
Jsem na ně hrdý, vždyť letos tyto akce přilákali tolik diváků. Měli bychom tedy
společně začít již teď přemýšlet jak tyto akce pojmout za rok, každý nápad bude
dobrý.
Letos se obec poprvé ve své historii přihlásila do soutěže Vesnice roku. Komise
přijela do obce 4.6.2017 pod vedením předsedy pana Petra Sýkory starosty Nového
Sedla a paní Jany Červinkové z krajského úřadu. Obec reprezentovali naši hasiči,
pan Miroslav Hrstka s kronikami obce, děti z mateřské školky pod vedením ředitelky
paní Šmídové a Evangelický sbor. Sama se pak obec reprezentovala loni vydanou
knihou a investičními akcemi, jež se v obci podařili. Obec se rovněž zviditelnila tím,
že 4. května 2018 v Litoměřickém deníku na celé stránce byli zveřejněny fotografie
z nedávné historie obce a řada z vás zde mohla najít své příbuzné, ale i sebe.
Přípravy na výstavbu sběrného dvora se protahují, proto se s výstavbou, jak jsem
psal v minulém čísle, začne, až v druhé polovině roku. Je velká pravděpodobnost, že
bychom mohli začít opravovat i komunikaci do místní části Lázně, jsme totiž první
náhradníci na dotaci.
MVDr. František Feix

Uklízeli jsme Libkovice
Letos již po třetí byla vyhlášena v rámci akce Uklízíme Česko i úklidová aktivita pro
naše občany pod názvem Uklízíme Libkovice. Oproti minulým ročníkům byli organizátoři
příjemně překvapeni počtem
zúčastněných, kterých se k
této záslužné činnosti dostavil vzhledem k minulým
ročníkům značný počet. A
tak v sobotu 7. dubna se podařilo zbavit okolí obce nepořádku a malých černých
skládek, které se pořád
objevují znovu a znovu.Po
skončení akce se dobrovolníci sešli v místní hospodě u Petráčků, kde se občerstvili dobrým gulášem.
Tímto všem dobrovolníkům,
kteří se akce účastnili chceme poděkovat za skvěle odvedenou práci.

Pálení čarodějnic
Jak už je tradicí
připravuje obecní úřad
ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů na poslední dubnový den pro děti Pálení čarodějnic. V prostoru za fotbalovým
hřištěm byl připraven
velký táborák a pro děti různé atrakce. Před
samotným zapálením
táboráku proběhla soutěž o
nejlepší masku čarodějnice, ve
které nejlépe uspěla sl. Michálková. Samozřejmostí byl i
menší oheň pro opékání
špekáčků i jiné občerstvení. O
hudební doprovod se postaral
mistr zvuku Bohuslav Schoř.
Počasí přálo, a tak byli jistě
všichni spokojeni.
–

Miroslav Hrstka -

Retro 1. máj
Další vydařenou akcí byl již třetí ročník Retro 1. máje, kterou pořádá spolek dobré
nálady spolu se sborem
dobrovolných hasičů. I v
letošním roce se této akce
zúčastnilo mnoho příznivců autoveteránů, kteří
se sjeli z okolí a pochlubili se zde svými nablýskanými mazlíčky. V průvodu se objevilo i několik
alegorických vozů. Samozřejmě patří dík za účast i
místním majitelům malotraktorů, kteří se ochotně
zapojili do průvodu obcí.
Velká účast byla i
motoveteránů, z nichž někteří
se prezentovali unikátními
stroji. Celý májový průvod
prošel celou obcí za značné
pozornosti občanů, kteří
průvodu přilíželi v
jednotlivých ulicích.
Zakončení průvodu bylo v
prostoru za fotbalovým
hřištěm, kde bylo připraveno
pro všechny účastníky
občerstvení, které se
oproti minulým
ročníkům obešlo
bez velkých front,
pro děti zde byly
připraveny různé
atrakce a pro všechny bylo zajištěno
pří-jemné posezení
pod stany. Jako obvykle se o hudební
doprovod celé akce
postaral mistr zvuku
Bohuslav Schoř ke
spokojenosti všech
přítomných.
–

Miroslav Hrstka -

Besídka ke Svátku matek
I v letošním roce pořádal Sbor Českobratské církve evangelické v kostele
besídku ke Svátku matek, na které
vystoupily děti z pěveckého souboru z
Prahy pod vedením Lenky Jančíkové a

svým hudebním uměním se představily i děti ze Základní školy v
Horních Beřkovicích.
Díky tomu, že zde vystupují děti i z
Libkovic, bývají tyto besídky zpravidla hojněji navštíveny. Také tentokrát se kostel téměř zaplnil.

Koncert Smíšeného pěveckého souboru
Intermezzo
V neděli 10. června pořádal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v krátké
době v kostele již třetí hudební akci, kterou byl koncert Smíšeného pěveckého souboru
Intermezzo ze Mšena u Mělníka pod vedením Karla Horňáka. Tento soubor vystupoval ve
zdejším kostele již třikrát a pokaždé se předvedl profesionálmín výkonem.

Noc kostelů
V pátek 25. 5. 2018 proběhla celostátní akce Noc kostelů. Od večera do noci byly
otevřeny kostely, kaple a modlitebny. Tentokrát si připravilo program 1509 objektů a
Evangelický kostel v Libkovicích pod Řípem nebyl výjimkou. S radostí a nadšením jsme se
zapojili již potřetí a troufáme si
říci, že program byl jedinečný.
Koncert nazván „Harfa v
hlavní roli“ trval bezmála dvě
hodiny a přilákal přes čtyřicet
návštěvníků, což je na poměry
naší malé vesnice úspěch.
Přivítali jsme Lydii Härtelovou
- harfistku, sbormistryni a
pedagožku. Ta nám svou hrou
dokázala, že harfa může být
dokonalým sólovým nástrojem.
Spolu s hobojistou Davidem
Prosekem zahráli skladby J. S.
Bacha, A. Dvořáka, G. F.
Händela a dalších. Některé ze skladeb doprovodila svým zpěvem Zuzana Hirschová, členka
Pražského filharmonického sboru.
Večerem provázel farář Joel Ruml a zhruba v jeho polovině se ptal účinkujících na

jejich profesní život, zážitky a nástroje samé. Stejně tak návštěvníci mohli mít, a také měli,
zvídavé otázky.
S radostí jsme přijali pochvalu na akustiku kostela a po krátkém čtení textu Malý
David z knihy Roarka Bradforda jsme se plni skvělého kulturního zážitku rozešli do svých
domovů.
–

Dagmar Schořová -

Potravní spolek Svorná jednota
V letošním roce by připadlo 150. výročí založení Potravního spolku Svorná jednota,
a proto by bylo na místě poohlédnout se po tom, co naše předky vedlo k založení tohoto
spolku, a jaký měl význam pro život v obci.
Mezi typy spolků, které u nás v šedesátých letech 19. století začaly hojně vznikat,
patřily i tzv. spotřební spolky, inspirované spotřebním spolčováním v Anglii, jejichž
hlavním cílem bylo nakupovat ve velkém přímo od producentů za nižší ceny a zároveň si
ohlídat kvalitu zboží.
Ideu konzumních družstev tehdy v Českém království propagoval národohospodář
František Ladislav Chleborád, který se touto cestou snažil o zlepšení ekonomické situace
dělnictva. Stal se prvním předsedou spolku Oul, který již v květnu 1868 vlastnil v Praze
několik konzumních prodejen. Při jedné Chleborádově přednášce o potravních spolcích,
tehdy na Střeleckém ostrově v Praze, se mezi posluchači nacházel i Václav Malý, hospodář z Libkovic, působící také v kulturně-politických kruzích na Podřipsku. Idea se mu
zalíbila a spolu s dalšími občany z Libkovic požádal výbor potravního spolku v Mečeříži
o podklady, které jim napomohly k založení vlastního potravinového spolku v prosinci
roku 1868. Nazvali jej Svorná jednota a znakem spolku se staly dvě ruce „spojené v důkaz bratrství a svornosti nápisem: Svorná jednotav Libkovicích“
Spolek nejprve sídlil v čp. 30, později
si pronajal prostory v obecním domě
čp. 17 a až v roce 1910 si Svorná jednota zakoupila vlastní budovu čp. 69
za 5461 korun. Jednání s obcí o výměnu nově zakoupené budovy za
čp. 17 se nezdařily, stejně jako společná snaha o založení dětské opatrovny. Členem spolku se mohl stát
každý, kdo do družstva vložil 10 zlatek
kapitálu a zaplatil 50 krejcarů jako
poplatek. Mohl se pak účastnit valné
hromady, která rozhodovala o hlavním
Druhé umístění spolku v čp.17 do roku 1910
směřování Svorné jednoty.
Ústředním orgánem spolku
byl výbor, který se staral o
jmění spolku a zajišťoval
objednávku zboží a věcí
týkajících se zásobování.
Předseda (starosta) zastupoval spolek navenek a
opatroval klíč od pokladny
a spolkovou pečeť. Dále byla
zřízena funkce jednatele,
účetního a spolek zaměstnával i svého skladníka, kterým se jako první stal V. PetSpolek ve třicátých letech
ráček, po něm Josef Mašan-

ský ad. Počátkem sedmdesátých let měl spolek již přes 50 členů a do konce století dosáhl
počtu 101 osob, přičemž pravidlem se stalo dědění členství z otce na syna. Promyšleným
hospo-dařením a cenovou politikou se Svorná jednota brzy stala hlavním zásobitelem
obce, čemuž napomohla i poměrně dlouhá otevírací doba od 5. hodiny ranní až do večera,
resp. dokud nakupující chodili. K nabízenému zboží, vedle potravin, přibyly hrnčířské
výrobky a pestrá škála nářadí pro místní řemeslníky.
Prvním starostou potravinového spolku v Libkovicích se stal již zmíněný Václav
Malý, který tuto funkci zastával až do roku 1880. Po něm se vystřídali příslušníci rodin
Hrstků, Králů, Rousů, dále Fuksa,
Valin, Vartýř, Brejša a další.
Spolek v této podobě fungoval
až do padesátých let minulého století,
kdy přešel v rámci socializace pod
Okresní lidové družstvo Jednota, a i
když bývalí členové spolku zůstali členy družstva, mnoho v dění spolku již
neovlivnili.
Poslední větší akcí byly oslavy
100. výročí založení Spolku v srpnu
1968, kterých se zúčastnila téměř celá
obec.
V původní budově Jednota proOslavy 100. výročí založení Svorné jednoty v r.1968
vozovala prodejnu Smíšeného zboží
do roku 1975, kdy obec v rámci Akce
Zet postavila novou prodejnu potravin na místě zbořeného statku čp.
30, kde shodou okolností měl Potravní spolek Svorná jednota své první sídlo.
V devadesátých letech prodejnu
potravin odkoupila od Jednoty paní
Gramskopfová a provozovala ji do
roku 2012, kdy ji pronajmula vietnamským obchodníkům, kteří ji provozují jako v téměř ve všech okolních obcích do současnosti.
Prodejna Smíšeného zboží v roce 1972

Nová prodejna potravin, která byla
postavena v roce 1975

–

Miroslav Hrstka-

Mateřská škola
Návštěva u hasičů
V závěru školního roku
byl náš vzdělávací
program v mateřské
škole zaměřen na poznávání dopravy a
různých druhů dopravních prostředků.
Kromě poznávání železniční, letecké a silniční dopravy, jsme se také
seznamovali s důležitou
prací složek záchranného systému. Při té
příležitosti jsme si domluvili návštěvu u místních hasičů. Musíme je
opravdu moc pochválit.
Na naše děti se opravdu
důkladně připravili a věnovali se jim celé dopoledne. Děti poznávaly náplň práce hasičů.
Hasiči si pro ně připravili ukázky hasičské techniky, slavnostních uniforem pracovních
obleků, různé druhy hadic, hasicích přístrojů, také historické i současné stříkačky,děti si
mohly vše důkladně prozkoumat. Vyzkoušely si také celou řadu dovedností, které
patří hasičskému povolání.
Rozbalovaly hadice, běhaly
s hadicí k „požáru“, stříkaly
vodu, poskytovaly první
pomoc kamarádovi,
prověřily svojí obratnost a
rychlost. Na závěr děti
dostaly od hasičů malé
pozornosti a na oplátku jim
přednesly básničku o
hasičích, kterou jsme se pro
tuto příležitost naučili.
Děti odcházely plné dojmů a
celý další týden byla
nejoblíbenější hrou ve školce ta „Na hasiče“. Více fotografií z naší návštěvy u hasičů jsou
na webových stránkách školy
www.mslikovicepodripem.cz.
Děti i paní učitelky děkují hasičům za pěkné a zajímavé dopoledne.
Eva Šmídová, Mateřská škola se školní jídelnou
Libkovice pod Řípem

Běžíme přes Libkovice.
Před prázdninami
16.6.2018 se uskutečnila nová
akce Běžíme přes Libkovice.
Na prvním ročníků se zúčastnilo 16 dětí a děti závodily podle věkových kategorii. Sraz
byl na dvoře restaurace U Petráčků. Trasu pořadatelky závodu naplánovaly napříč celými
Libkovicemi, aby děti poznaly
Libkovice i se všemi zákoutími.
Na trase závodu pak závodníci

plnili různé úkoly a to jak vědomostní tak i
sportovní. Například na hřišti děti přecházely po laně a střílely ze vzduchovky, u

rybníka skákaly v pytlích, v Lázních třídily
odpady a podobně. Vítězové jednotlivých kategorii pak dostávali poháry, diplomy a věcné
ceny, ale i ostatní účastníci neodešli s prázdnou
a tak všechny děti byly spokojeny a dokázaly, že
dobrá zábava je nejen doma u počítače, což
byl hlavní cíl pořadatelek. Rodiče, kteří své děti přišli podpořit, pak mohli okusit připravené
občerstvení v podobě grilovaného masa.
Na závěr je třeba poděkovat pořadatelkám a paní Ireně Křížové především za skvělou
organizaci. Říci malou poznámku k tomu, že bychom i rádi zveřejnili jména vítězů, ale při
současném stavu legislativy to nelze, proto jen sláva vítězům a čest poraženým.
– František Feix -

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
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