Vážení občané, naše obec se letos zúčastnila soutěže vesnice roku a dostala
v krajském kole dvě ocenění, a to Fulínovu cenu za květinovou výzdobu, kde na
porotu zapůsobilo vysazení růží podél nového chodníku a diplom za písemné
zpracování historie obce, což bylo za vydání knihy o historii obce. Je to úspěch, se
kterým ani nikdo z nás nepočítal a myslím, že se nám daří zlepšovat vzhled, ale i
obecné povědomí o obci. Převzetí ocenění jsme se v Kytlici účastnili já a pan Luboš
Šťastný.
Trápí mne však to, jak se někteří z nás ke všemu chovají. Pro příklad uvedu,
někdo lezl přes plot dětského hřiště a poničil ho, někdo zase ustřihl zámek u
kontejneru na oděvy, vybral ho, a co se mu nehodilo volně vyhodil za vesnicí a místa,
jenž jsme na jaře v rámci akce ukliďme Česko uklidili, jsou zase zanešena různými
odpady. Proto Vás všechny žádám, snažme se neničit to, co již v obci máme, ať
můžeme budovat další a žít v pěkném prostředí. A nebojte se taky poukázat na ty co
naše úsilí takto hatí, já Vás v tom jen podpořím.
Jak jste si jistě všimli, opravila se letos ulice do Lázní, na asfaltové povrchy
přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokračuje přestavba č.p. 17 na sběrný dvůr,
kde vznikne důstojné místo pro zacházení s tříděným odpadem na které jsme získali
příspěvek z krajského úřadu. Chystáme na 28.10.2018 v 15 hodin na výročí založení
republiky opět vysadit kaštan jako náhradu za poražený po srpnové vichřici, dále
vysadit lípu po poražené lípě a vysadit malou moruši vedle té dožívající. Proto vás
chci vyzvat, pojďme to všichni udělat společně, ať máme na to vzpomínku.
MVDr. František Feix

Obec Libkovice pod Řípem v soutěži vesnice roku 2018.
Zastupitelé obce se letos na jaře rozhodli, že by se letos již obec mohla přihlásit do
soutěže vesnice roku, protože se v obci za toto volební období již něco povedlo a že by bylo
dobré to prezentovat i před širší veřejností.
Nejprve jsem však musel sepsat charakteristiku obce, která v sobě zahrnovala: koncepční dokumenty obce, společenský život v obci, aktivity občanů,
což není silná stránka naší obce, podnikání v obci, péči o stavební fond a obraz obce, občanskou vybavenost, inženýrské sítě a úspory energii v obci, péči o
veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.
V pondělí 4. června pak přijela komise, aby posoudila skutečný stav věcí v obci. Předsedou komise
byl ing. Petr Sýkora starosta obce Nové Sedlo, vítěz
vesnice roku v roce 2016, místopředsedkyní komise
pak byla paní Miroslava Vencláková starostka obce
Libochovany jež byly vesnicí roku 2017. Dalšími členy komise pak byli zástupci ministerstev a krajského
úřadu. Naší vesnici pak prezentovali pan Luboš Šťastný se zástupci dobrovolného hasičského sboru, pan
Miroslav Hrstka s kronikou obce a za autory knihy Libkovice pod Řípem v běhu času, moje
maličkost pak prezentovala koncepčními dokumenty obce a další plány v obci, paní Ilichová
zastupovala sbor Československé církve evangelické v Libkovicích pod Řípem a paní ředitelka Šmídová komisi představila školku. Po dvou hodinách odjížděla komise přesycena
informacemi od prezentujících a jak se později ukázalo spokojena.
Vyhlášení krajského kola vesnice roku pak proběhlo
17.8.2018 v obci Kytlice, jež se stala krajským vítězem
soutěže vesnice roku v roce 2018 pro Ústecký kraj.
Vyhlášení jsem se účastnil já a pan Luboš Šťastný. Zde
jsme se setkali se zástupci všech soutěžících obcí s komisí
a mohli čerpat další inspiraci jak život v naší obci zase
zlepšit. Obec pak získala 2 ocenění, a to Fulínovu cenu za
květinovou výzdobu v obci a další cenu za písemné
zpracování historie obce. Já jsem tak trochu tu cenu za
zpracování historie obce očekával, ale cena za květinovou
výzdobu mě překvapila. Porotě se nejvíce líbily růže
vysázené podél nového chodníku. Je to však nejen
formální ocenění, ale přineslo to i nějaké peníze navíc do
rozpočtu obce. Příští rok bychom se chtěli znova zúčastnit
a třeba i přinést nějakou tu stuhu. Vždyť vzor máme u
sousedů, obec Cítov se letos stala krajským vítězem této
soutěže pro středočeský kraj.
- MVDr. František Feix -

Hudební odpoledne v kostele
Jak se už stalo zvykem, pořádá Sbor českobratrské církve evangelické v místním
kostele několikrát do roka koncerty nebo hudební odpoledne. Letos v rámci akce Koncerty
pod Řípem uspořádal v neděli 16. září Hudební odpoledne, na kterém vystoupily,

sopranistka Lucie Wagenknechtová, na flétnu hrála Eliška Hejhalová a na klávesy doprovovázela Alena Kolaříková. Dále v průběhu koncertu vystoupil Tomáš Kolařík hrou
na housle, Matěj Kolařík hrál na trubku a Ladislav Markvart na klarinet. Zazněly skladby

Johana Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Julese Masseneta, Ernesta Cavalliniho a
dalších. Hudebním odpoledne provázel a celkem početnému publiku zasvěceně uváděl
všechny skladby br. Joel Ruml.
Jen je trochu škoda, že i přes to, že farní sbor podobné koncerty pořádá několik let,
návštěva z řad občanů naší obce nebývá tak velká,jak by si tyto umělecky hodnotné produkce zaloužily.
–

Miroslav Hrstka-

Vznik Československé republiky

Velký státní znak Republiky československé
V letošním roce slavíme 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky a
asi by bylo na místě si trochu připomenout, co bezprostředně předcházelo těmto, pro nás tak
zásadním událostem.
Ve druhé polovině roku 1918 se již vědělo o plánech posledního rakousko-uherského
císaře o federalizaci monarchie, která by zaručovala jednotlivým národům určitou dávku
samostatnosti. Tato iniciativa ale vzhledem k pokračující válečné situaci, která se stále více
zhoršovala v neprospěch podunajské monarchie byla již nereálná. Tuto situaci si plně
uvědomoval i Tomáš Garigue Masaryk, který zaslal americkému presidentu Wilsonovi text
Prohlášení nezávislosti československého národa, aby mu dal najevo, jak si vlastně
politická reprezantace sdružená okolo T.G.Masaryka představuje poválečné uspořádání.
Tento dokument vstoupil do dějin jako Washingtonská deklarace.

18. října Wilson odepsal Masarykovi, že deklaraci četl, dojala ho a již dává
odpověď Rakousku, se kterou bude Masaryk spokojen. Washingtonská deklarace
Čechoslováků byla ještě téhož dne vyhlášena v Paříži. Důležitější ale je, že 18. října
obdržel také švédský velvyslanec působící ve Washingtonu Wilsonovu odpověď pro
Rakousko-Uhersko (Švédsko bylo pověřeno zastupováním zájmů Rakouska-Uherska
vůči USA). Na počátku Wilsonovy odpovědi, kterou velvyslanci Švédska předal
Robert Lansing, nenechal prezident USA rakouské vládní kruhy na pochybách o tom,
že pouhá autonomie rakousko-uherských národů (požadavek, který Wilson zapsal
ještě 8. ledna 1918 do svých čtrnácti bodů) nemůže už sloužit jako podklad pro mír.
Citát: "Mezi Čechoslováky a říší německou i rakousko-uherskou je stav válečný
a Národní rada je de facto válčící strana ... a ony, ne on (poznámka: Karel I.), mají
býti soudci nad tím, které akce na straně vlády rakousko-uherské uspokojí aspirace
a mínění národů o jejich právech a o určení jejich jakožto členů rodiny národů..."
20. října ve 3 hodiny odpoledne je americkým velvyslanectvím v Paříži úředně Benešovi
sdělena odpověď prezidenta Wilsona rakousko-uherské vládě, tedy, že mír bude jen za
podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a Jihoslovanů. Toho dne přestalo RakouskoUhersko mezinárodně, právně a diplomaticky pro Spojence existovat, i když fakticky se
tento stát ještě několik dní udržoval při životě, než kapituloval také vojensky.
22. října se sešel císař Karel I. s místopředsedou Národního výboru Československého
Václavem Klofáčem a žádal ho, aby se následující události obešly bez krveprolití. Také
velení pražské vojenské posádky souhlasilo, že nebude klást událostem žádný odpor a úloha

vojska se omezí pouze na udržení pořádku. 25. října jednali Maďaři s Milanem Hodžou a
dalšími slovenskými politiky, nabídli vytvoření zvláštního slovenského ministerstva.
Dne 28. října zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Mimo jiné dospěli k
dohodě, že nový stát bude republikou, i když byla uvažována i monarchie, prezidentem se
stane Masaryk, Kramář bude předsedou vlády. Téhož dne kolem 9. hodiny ranní se vydali
Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzít Obilní ústav v Praze,
aby zabránili odvozu obilí na frontu a nechali zaměstnance ústavu přísahat věrnost nově
vznikajícímu státu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem.
Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil
jako uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž
lid jásal v ulicích a ničil symboly Rakousko-Uherska. Na Václavském náměstí u pomníku
svatého Václava promluvil k davům kněz Isidor Zahradník a vyhlásil samostatný Československý stát. Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, Zákon o zřízení samostaného státu česko-slovenského a poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru
„Lide česko-slovenský. Tvůj odvěký sen se stal skutkem ..."“ Pod oběma dokumenty byli
podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup,
později zvaní „Muži 28. října“. Tentýž den byli do Národního výboru přibráni 4 zástupci,
zástupci Němců a Maďarů nebyli přizváni.
Naše obec má to štěstí, že se dochovalo v kronice obce svědectví očitých svědků
těchto událostí, tak jak probíhaly v naší obci.
„V naší obci povídalo se dopoledne již, že nastal konec, ale nemohlo se tomu uvěřiti.
Václav Hrstka č. 9 přišel kol jedenácté dopoledne z Mělníka, ale ani jeho sdělení neuvěřeno. Stálo se bezradně:
Mámě věřiti či ne? Máme pracovati či světiti? František Němec starší č. 5 a farář Kulík
dojeli do Kostomlat a telefonovali do Jenšovic. Přednosta jim sdělil provolání Zahradníka,
který se ujal vedení drah. Po navrácení jmenovaných do Libkovic, začalo se zvoniti, stříleti
a od čtyř hodin odpoledne procházel průvod s hudbou obcí. Všeobecná radost zachvátila
celou obec. K večeru na dolení návsi promluvil farář čsbr. Kulík. S netrpělivostí čekány
zprávy jak jinde, hlavně v Praze, tento převrat se děl.“ Aktivita Václava Hrstky a Františka
Němce nebyla náhodná, neboť byli členy obecního výboru. Naopak je zvláštní, že starosta
Josef Rous se v zápisu nikde neobjevuje. Buď nebyl v obci, nebo mohl být nemocný, protože
jinak by bylo přirozené, aby údaje v první řadě sháněl on jako hlava obce.
Nejen v Libkovicích byly zapomenuty předchozí proklamace oddanosti habsburskému trůnu.
Je to pochopitelné – několik staletí trvající státní útvar překonal mnohé a myšlenka
vzniku samostatného státu se i hluboko v roce 1918 zdála neuvěřitelná nejen mnoha příslušníkům českého národa, ale i představitelům západních mocností. Přesto se československý stát stal v roce 1918 skutečností, ale mladá republika si musela ještě vybojovat
své hranice nejen vůči sousedním státům, ale i vůči části vlastního obyvatelstva, které bylo
německé národnosti.
Proto obyvatelé obce slavili nejen vznik samostaného státu, ale jistě si všichni oddychli, že
skončila dlouhá válka, ve které zahynulo 22 jejích obyvatel, a o to více se těšili na návrat
všech, kteří měli to štěstí a válečné běsnění na frontách Velké války přežili.
–

Miroslav Hrstka -

A opět něco pro kuchařky
Bavorské vdolečky
50 dkg hladké mouky
5 dkg moučkového cukru
5 dkg měkkého másla
3
žloutky
3 dkg droždí
¼ l mléka
2
lžíce rumu
špetka cukru
Žloutky utřeme s cukrem, k tomu přidáme ostatní suroviny a vypracujeme těsto. Necháme 1
hod kynout. Pak vyválíme a vykrájíme kolečka a necháme ještě 10 min kynout. Před vložením do oleje uděláme doprostřed kolečka prstem důlek. Smažíme nejprve důlkem dolů.
Zdobíme povidly nebo marmeládou a tvarohem.

Škvarková pomazánka
Škvarky rozemeleme, přidáme najemno
nakrájenou cibuli, plnotučnou hořčici, vejce
uvařená natvrdo, osolíme opepříme a dobře
promícháme . Namažeme na chléb a
ozdobíme proužkem cibule.

Jablečný závin
40 dkg hladké mouky
1 Omega
14 lžic vody
Vypracujeme těsto, vyválíme
lehce posypeme strouhankou.
Pak dáme jablka, cukr, ořechy,
rozinky. Srolujeme, potřeme
vejcem a dáme péct.
Dobrou chuť Vám přeje
Jana Feixová

Divadlo v naší mateřské škole
Každý rok nabízí mateřská škola v Libkovicích pod Řípem dětem pro zpestření života ve
školce různé aktivity nad rámec běžného vzdělávacího programu. Například je to
plavecký výcvik pro děti od čtyř let, jezdíme na školní výlety, objednáváme dětem do
mateřské školy divadelní
představení. Abychom pokryli náklady, většinu akcí
pořádáme ve spolupráci
s okolními mateřskými školami. Při pořádání divadelních přestavení spolupracujeme se sousední MŠ
v Kostomlatech pod Řípem.
Nemáme to daleko a při
procházce po pěkném novém chodníku se děti učí
chůzi na delší vzdálenost,
pozorují okolí i dopravu.
V tomto školním roce jsme hned první den navštívili kamarády v Kostomlatech pod Řípem a v jejich školce jsme viděli
představení dětského divadélka „Koloběžka“ s pohádkou
„ O kouzelné mašince“. Divadélko „Koloběžka“ mají děti
moc rády a pohádka se jim opravdu líbila. Počasí nám moc
nepřálo, ale nejsme z cukru a cestu jsme bez problémů
zvládli.
Na oplátku jsme pozvali kamarády z Kostomlat k nám na
klasickou loutkovou pohádku Sváťova divadla „O pyšné
noční košilce“. Sváťu děti dobře znají a vždy se na něj těší.
Nikdy nezapomene dětem přivézt čertíka Popletu a Kašpárka, pro každého má i kouzelný bonbonek. Jenom nové
malé děti nám Sváťa malinko
polekal, takže na začátku
pohádky bylo i pár slziček a
obav. Ale po chvilce už zase
bylo veselo, plno smíchu a
nadšení.
Děti už se těší na další
pohádku „Jak čerti pekli
vánoční cukroví“, která nás
čeká v prosinci.
–

Eva Šmídová -

Sobotní odpoledne plné her
Jak je již u nás tradicí, dětské odpoledne bylo plánované na konec prázdnin, které však pro
nepřízeň počasí bylo posunuto na až na začátek října, a to na sobotu 6. 10., kdy se počasí
již povedlo. Teploty se vyšplhaly nad 20°C a slunce nezastínilo žádný mráček.
Děti byly tak nedočkavé, že se začaly scházet již před 15 hod. Přesně v 15 hod. byla akce
zahájena a děti mohly začít navštěvovat všechna připravená stanoviště:
- skákání v pytli
- chytání rybiček
- shazování kuželek
- střelba šipek na terč
- střelba vzduchovkou
- přechod přes lavičku, kde Vám nesmí spadnout míček z pálky
Děti nezastavilo ani dlouhé čekání na
jednotlivých stanovištích. Za úspěšně
zdolanou disciplínu získaly libkovické
penízky, které mohly vyměnit za ceny,
které pro ně byly připravené.
Celou akci doprovázela dětská
hudba.
Pro rodiče bylo připravené
občerstvení v podobě grilované kýty,
piva, nealko nápojů a další.
Samozřejmě nechyběla velká obecní
trampolína a aquazorbing, který
libkovické akce doprovází již
několik let, letos však již za doprovodu libkovických dobrovolných
hasičů. Velký zájem byl i o malířku,
která na dětských obličejích vykouzlila vše co si děti přály a rodiče
si domů místo dítka odvedli např. tygra, opičku, kočičku, pejska a spoustu dalších.
Velké poděkování patří paní Ireně Křížové a
jejímu organizačnímu týmu za přípravu a
organizaci celé akce.
Těšíme se na Vás na další společné akci
–

Lenka Feixová -

Proměny času
Nakonec několik snímků, jak se naše obec mění v průběhu času

Projekt
„ Oprava místní komunikace v
Libkovicích pod Řípem “
byl realizován za přispění prostředků
z programu Ministerstva pro místní rozvoj

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 , Lenka Feixová, Jana Feixová, Eva Šmídová, Olga Gottwaldová
grafické zpracování:
Miroslav Hrstka
Vaše podněty, náměty, příspěvky zasílejte na email, případně je předejte v kanceláři OÚ. Těšíme se na Vaše příspěvky.
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