Vážení spoluobčané, začíná nové volební období, a tak Vám chci poděkovat za
důvěru, jež jste staronovému zastupitelstvu dali a trochu zrekapitulovat to uplynulé volební
období. Program na minulé volební období byl nezadlužit obec, což se daří a obec je
v takové finanční kondici, že by si klidně mohla dovolit opravu sokolovny bez jakékoliv
dotace. Dále pak bylo v programu podporovat kulturní a společenské akce, během
volebního období byly založeny akce Retro První máj, Libkovická olympiáda, lampiónový
průvod, vyřezávání dýní a mnohé další, pokračovalo se s akcemi Vánoční ladění, setkání
rodáků a dříve narozených, čarodějnicemi.
Další věcí programu bylo převzetí sokolovny pod obec, což se také podařilo a dnes
už je sokolovna obce a je vydáno stavební povolení na její rekonstrukci. Dále byla
v programu výstavba dětského hřiště, jež už také stojí. Webové stránky obce byly rovněž
upraveny a běží také jejich mobilní verze i s facebookem. Pak ještě bylo v programu vyřešit
chátrající objekt obce č.p. 17, z toho v současné době vzniká sběrný dvůr, jež naší obci tak
chybí. Nakonec v programu byla oprava místních komunikací v obci a v současné době jsou
hotovy tři místní komunikace a hlavně chodník ke Kostomlatům, jež je tak potřeba kvůli
autobusovému spojení a cestě na hřbitov. Tak si myslím, že volební program, jež jsme
v uplynulém volebním období měli, jsme splnili téměř bezezbytku a kniha Libkovice pod
Řípem v běhu času, byla jen tou pověstnou třešničkou na dortu.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám popřál nejen jménem svým, ale i jménem
celého zastupitelstva krásné prožití svátků vánočních, ale i mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v tom roce následujícím.
MVDr. František Feix

Setkání seniorů a rodáků
Jak už se stalo hezkou tradicí, vždy jednou ročně,
většinou s příchodem podzimu pořádá obecní úřad setkání
dříve narozených a i rodáků, kteří žijí v okolních obcích.

Nejinak tomu bylo i letošního roku, a 13.října v odpoledních hodinách se sešlo kolem
čtyřiceti seniorů ve společenské místnosti hasičské zbrojnice, aby si mohli mezi sebou
pobesedovat a poslechnout si muziku, kterou mají
rádi. Pro některé je to jediná možnost, jak si promluvit se svými vrstevníky, se kterými se během roku
ani nepotkají. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno malé občerstvení, ale jinak organizátoři do
jejich zábavy nijak nezasahovali. Letošní setkání bylo
o to zajímavější, že tento den slavily dvě jubilantky
své narozeniny, ke kterým jim všichni přítomní v čele
s panem starostou srdečně blahopřáli. O hudební

doprovod se postaral,
jako již několikrát v
minulých létech pan
Mandys z Roudnice
nad Labem, který má
široký repertoár a je
schopen uspokojit
každé hudební přání,
a tak hraní na přání
je hojně využíváno ke
spokojenosti všech.

- Miroslav Hrstka -

Oslava 100. výročí vzniku republiky
Na neděli 28. října připravil obecní úřad malou oslavu
ke 100-tému výročí vzniku Československé republiky. Součástí této oslavy bylo položení věnců k pomníku obětem 1.
světové války a pomníku obětem nacistické perzekuce během
2. světové války a výsadba tří nových stromů v obci.
I přes nepříznivé počasí se sešlo ve tři hodiny u pomníku obětem 2.světové války několik desítek občanů ochotných tímto způsobem oslavit 100. výročí vzniku samostatného státu. Po krátkém projevu pana starosty Františka Feixe
byly položeny
květiny k pomníku a celý průvod se odebral
na Dolní náves, kde byly položeny květiny k pomníku padlým v 1. světové válce.
Po těchto oficialitách se všichni přesunuli zpět na Horní náves, kde byl připraven k zasazení kaštan, který byl zasazen jako náhrada za původní kaštan,
který v létě rozlámala větrná smršť. Tak
nadále se bude tomto místu říkat „U
kaštanu“. Dalším stromem, který byl u
této příležitosti vysazen, byla lípa v
místech naproti čp.107, a ta bude
připomínat to, že jsme se jako občané
nezapomněli sejít u tak významného
výročí. Posledním stromem, který se to
odpoledne sázel, byla malá moruše,
která by jednou měla nahradit starou

moruši v ulici V ořechu, které je již
také přes 100 let a je již ve špatném stavu. Po této sváteční procházce obcí, i když deštivé, většina
přítomných zamířila do hostince
U Petráčků, kde bylo připraveno
pro všechny něco na zahřátí. Zde
většina strávila příjemné pozdní
odpoledne v družné zábavě.
- Miroslav Hrstka -

Sokol v Libkovicích
V příštím roce by mohl Sokol slavit sté výročí založení
této tělovýchovné organizace v naší obci v případě, že se sejde tolik jeho členů, aby bylo slavit jak. Otázkou je i to, jestli
všichni členové vědí o tomto výročí, proto i pro ně bych chtěl
v tomto vydání Libkovského občasníku připomenout okolnosti vzniku místní odbočky této všenárodní tělovýchovné
organizace.
Myšlenku založit Tělovýchovnou jednotu Sokol v
Libkovicích vyslovil jako první českobratrský farář Josef
Kulík, který byl již před první světovou válkou člen Sokola v Hodslavicích, odkud do naší
obce přišel. Spolu s Vratislavem Němcem navštívil náčelníka Podřipské sokolské župy v
Roudnici nad Labem Václava Horáka, s kterým dojednali, že tento uspořádá v Libkovicích
dne 25. března 1919 přednášku o Sokolstvu za účelem založení Tělocvičné jednoty Sokol v
naší obci. Ještě téhož dne nechal Vratislav Němec vytisknout plakáty, které vybízely občany
k účasti na této přednášce.
Přednáška se uskutečnila večer 25.března na sále v hostinci Čeňka Rouse a byla dosti četně navštívena. Během večera promluvili župní náčelník Václav Horák, účetní Hospodářské záložny v Roudnici F. Brázda a samozřejmě i iniciátor této přenášky farář Josef Kulík, který přednášku zahájil. Pak župní náčelník přítomným osvětlil vznik, dějiny a ideje Sokola. Nastínil práci Sokola před válkou, během války a hlavně jeho úlohu v osvobozené
vlasti, vybízeje nakonec k založení místní jednoty Sokola propagování a uskutečňování myšlenek Tyrše a Fügnera. Shromáždění zakončil farář Kulík s výzvou, aby právě zakládaná
místní jednota kráčela vždy v čele okolních současně tvořících se jednot.
Ihned po přednášce se hlásili za členy muži i ženy, hlavně svobodní. Aby byli pro tuto
věc získání i ti, kteří se přednášky nezúčastnili a od nichž se dalo předpokládat, že budou
mít zájem do Sokola vstoupit, bylo vydáno prohlášení, které zde mohu citovat.
„Občané a občanky. K obrodné činnosti volá vás osvobozená vlast. Vyšel-li z
anglického národa o nás Češích pochvalný hlas, že jsme prvním národem, musíme se přičiniti, abychom jím skutečně byli. Z našich řad musí vymizeti všechna neupřímnost a pokrytecví a zavládnouti pravé bratrství. K tomu nejlepší cestou jest státi Sokolem či Sokolkou. Kdož jsi pravý Čech, záleží ti na tom, aby národ náš rozvinul se k pravé svobodě a síle,
přihlas se za člena nově založené Jednoty sokolské v Lipkovicích.“
První valná hromada se konala v hostinci Čeňka Rouse 9.dubna 1919 za učasti 30
členů. Předsedou byl zvolen farář Josef Kulík. První výbor jednoty tvořili: starosta Bohumil
Šesták, místostarosta Václav Petrželka a náčelník Josef Kulík. Další členové byli: Jaroslav
Hrstka č.34, Bohuslav Němec, František Král, Rudolfa Hamzíková, Břetislav Neumann, Václav Medáček, František Petráček ml.a Václav Šesták. Jako náhradníci byli: Vratislav Němec, Antonín Brůža ml.,František Zahradníček a Antonín Rous č.6. Revizoři účtů byli Antonín Mašek a František Němec ml.
Ve výborové schůzi téhož dne byli zvoleni: jednatelem Rudolfa Hamzíková, pokladníkem Bohuslav Němec, cvičitelem mužů a správcem nářadí Břetislav Neumann.
Členský příspěvek byl stanoven na 50 hal. měsíčně.
Uznána byla nutnost opatření hrazdy a bradel. Aby byly získány prostředky na
zakoupení tohoto nářadí bylo usneseno, aby bylo po členech rozesláno provolání, aby se
stali zakládajícími členy. I toto provolání mohu citovat:
„Bratři. Založením „Sokola“ učiněn byl v naší obci dobrý krok kupředu na dráze

pokroku a osvěty. Bude nyní záležeti na nás všech, abychom započaté dílo zdárně vedli ku
prospěchu vlasti a veliké myšlenky Sokolstva. Jste tímto vyzváni, aby jste se stali zakládajícimi členy a tím umožnili život naší jednoty sokolské. Zakládajícím členem se stane ten,
kdo složí jednou pro vždy nejméně 30 Kč ve prospěch jednoty. Bratři, ukažme, že vlastní věc
dovedeme podporovati.“
Ustavující schůze ženského odboru se konala 29. dubna v dolení škole.
Dne 19. června 1919 podniklo 19 členů Sokola výlet na Kokořín spojený s prohlídkou sokolovny ve Mšeně u Mělníka. V následné výborové schůzi bylo rozhodnuto zakoupiti hrazdu a
bradla od firmy Kindyš a spol. v Radotíně. Na této schůzi také poprvé zaznělo mínění, že by
se na místě rozbořené bývalé lihovny mohla postavit sokolovna.
Po založení jednoty bylo nejprve cvičeno na sále hostince Čeňka Rouse, na dvoře
statku pana Rouse č.42, na dvoře fary a hoření školy. V případě nepříznivého počasí na
špejchaře statku č.5. Protože hostinský Rous nechtěl dovolit cvičit v zimě na sále jeho hostince,a venku se cvičit nedalo, bylo uvažováno postavení prozatímní místnosti na cvičení
mezi stodolou a sušárnou na dvoře statku Františka Němce č.5. Později z tohoto záměru
pro velké náklady sešlo.
První veřejné cvičení se podařilo uspořádat již po půlročním působení Sokola. Toto
první veřejné cvičení se podařilo uskutečnit 7. září 1919 na upraveném pozemku Rousově
poli mezi hájem a silnicí do Roudnice. Dostavily se okolní sokolské jednoty, počasí tomuto
podniku přálo, a tak návštěva byla veliká. Z místního sokola cvičilo 19 mužů a 15. žen a při
cvičení účinkovala hudba 42. pěšího pluku z Terezína. Vybráno bylo na cvičišti 3898 Kč a
při večerní zábavě v hostinci u Rousů 1285 Kč, tak že čistý výtěžek z této akce byl pro Sokol
3000 Kč. Na první pořádanou akci to byl jistě slušný výsledek.
V září konečně také dorazilo objednané cvičební nářadí na nádraží do Kostomlat,
kdy se většina členů účastnila veřejného cvičení v Roudnici, a tak si nářadí šli ihned prohlédnout J. Kulík a Fr. Zahradníček. Druhého dne bylo nářadí přivezeno a uskladněno ve
škole. Za americkou hrazdu a bradla bylo zaplaceno i s dopravou 2720 Kč.
Že Sokol měl stále problémy s tím, že nebylo kde cvičit v případě nepříznivého počasí
vypovídá i zápis z roku1920, kdy je hostinský Pavlíček po založení Dělnické tělocvičné jednoty vypověděl ze své místnosti z důvodu, že Sokolové málo pijí, kdežto členové DTJ dají
více utržiti.
První vystoupení na
všesokolském sletu absolvovali členové Sokola v roce
1920 na VII. Všesokolském
sletu v Praze, kterého se
zúčastnilo 10 mužů a 7 žen.
Z této doby je taky snímek,
na kterém se nechali zvěčnit
účastníci VII.všesokolského
sletu v Praze v červenci 1920
v čele s prvním náčelníkem
libkovského Sokola Josefem
Kulíkem.
V příštím vydání Občasníku
bych se chtěl věnovat budování Sokolovny.
- Miroslav Hrstka -

Vážení spoluobčané,
tak už se chýlí výstavba sběrného dvora ke konci a chci
vás tedy vážení spoluobčané seznámit s vizí jeho fungováním a
celkového nakládání s odpady v obci. Předpoklad je, že to vše
začne fungovat na přelomu ledna a února 2019. Kontejnery, jež
jsou v současné době rozmístěny po celé obci a často okolo nich
vznikají nepěkné skládky všeho možného a někteří si je dokonce
pletou s popelnicí na komunální odpad, tak budou soustředěny
do veřejně přístupné části sběrného dvora, kde budou současně
monitorovány, aby bylo vidět, kdo poctivě třídí odpad. Tyto
kontejnery budou tak jako doposud každý týden vyváženy sběrnou firmou. Důležité však je,
že svázaný papírový karton, Tetrapacky, kovy (např. plechovky od piva) a samotné PET
lahve budou vybírány odděleně, protože je možno je likvidovat za výhodnějších podmínek.
Dále ve sběrném dvoře budete moct odložit celé vysloužilé elektrické zařízení a bude tak
jako doposud likvidováno za příspěvek pro naše hasiče. Toto vše se bude odkládat ve
veřejné části sběrného dvora a pracovníci obce budou tyto odpady dotřiďovat a skladovat
v neveřejné části sběrného dvora, což je ta větší místnost ve sběrném dvoře. Ostatní druhy
odpadů budou sváženy od občanů a likvidovány tak jako doposud. Věřím, že se všichni
budeme snažit, aby v novém dvoře byl udržován pořádek a aby všechen odpad byl vytříděn
již vámi a toho směsného komunálního odpadu bylo co nejméně, protože ceny za
skládkování porostou, a my budeme chtě nechtě muset tyto náklady přenést i na vás.
Sběrný dvůr obce Libkovice pod Řípem byl vybudován za přispění Ústeckého kraje.

Něco pro zasmání, nebo k pláči.
Onehdy mě navštívil jeden občan obce, že má před barákem obecní záhon s růžemi a
že mu tam chodí kočky na záchod, že to je strašný pach a že ho chce zrušit a zatravnit.
Protože jak mě všichni znáte, jsem povaha měkká, tak jsem mu to dovolil, ať záhon zatravní
a má klid. Během týdne byly místo záhonu zatravňovací dlaždice vysypané pískem a za další
týden stálo na nich obytné nákladní auto, jež zasahuje přes polovinu přilehlého chodníku,
po kterém se nedá ani projít. Když byl dotyčný upozorněn, že zabírá veřejný prostor a tím,
že stojí na chodníku porušuje zákon o veřejných komunikacích, přivedl na obecní úřad svou
starou nemocnou invalidní matku s průkazem ZTP, že ji s tím obytným nákladním
automobilem vozí k doktorovi. Když jsem se divil, že obytným nákladním autem vozí matku k
doktorovi, tak řekl, že to tak dělá. Proto jsem se mu pokusil vysvětlit, že na průkaz ZTP má
právo pouze zastavit a nechat vystoupit držitele ZTP i na místech kde to není povoleno.
V žádném případě zde nemá právo parkovat, protože přednostní právo parkovat má pouze
na místech tomu určených a vyznačených, které mi v obci zatím nemáme, ale zřídíme je a
jsem zvědav, zda tam s tím autem pak bude parkovat. Dotyčný občan pak se skřípěním zubů
zaplatil za záběr veřejného prostranství pouze jen za osobní auto, protože jsem to také
nechtěl hnát do extrému, ale princip je v tom, že když si pořídím auto, tak musím vědět, kde
s ním budu parkovat a ne zabírat veřejné prostory, což platí ve všech případech.
MVDr. František Feix

Kuchařský koutek paní Feixové
ROZPEČENÝ CHLÉB
Chléb rozkrájíme na kostičky tak aby spodní část zůstala v
celku. Mezi každou kostičku vložíme plátek sýra a anglické
slaniny, posypeme na jemno nakrájenou jarní cibulkou.
Zabalíme do alobalu a dáme do trouby rozpéct.
Podáváme k vínu či pivu.

KRTKŮV DORT NA PLECH
Těsto

2 hrnky hladké mouky Náplň
1 hrnek cukru
250 g tvarohu
2 vejce
400 g zakysané smetany
1 hrnek oleje
1
vanilkový pudink
1 hrnek mléka
300
zakysané smetany
1 prášek do pečiva
250 ml smetany ke šlehání
3 lžíce kakaa
6–8
lžic cukru
100 g hořké čokolády
5 až 6 banánů
Mouku smícháme s práškem do pečiva. Žloutky, cukr a olej
ušleháme, přidáme mouku, mléko a promícháme. Nakonec
vmícháme sníh z bílků. Těsto rozetřeme na vyšší plech a upečeme. Do vychladlého korpusu
vydlabeme asi 1 cm prohlubeň, necháme 1 cm okraj. Z mléka, 4 lžic cukru a pudinkového prášku
uvaříme hustý pudink a necháme vychladnout. Tvaroh, vanilkový cukr a zakysanou smetanu utřeme
dohladka. Po částech přidáme vychladlý pudink, smetanu ušlehanou do tuha, nahrubo
nastrouhanou čokoládu a nakonec podle chuti dosladíme. Do vydlabaného korpusu naskládáme
rozpůlené banány a potřeme krémem. Vydlabanou část korpusu rozdrobíme posypeme celý moučník
a dáme vychladit.

ŽLOUTKOVÉ VĚNEČKY
Těsto

1/4 l vody
12,5 dkg másla
20 dkg hladké mouky
6 vajec
špetka soli
Krém
2 vanilkové pudinky
400 ml mléka
6 lžic cukru
1 máslo
Vodu a máslo dáme vařit přidáme mouku a uvaříme těsto. Do vychladlého těsta přidáme vejce a
vyšleháme hladké těsto. Těsto dáme do sáčku se zdobící trubičkou a na pečící papír tvoříme
kolečka. Pečeme dozlatova.
Prvních 10 min neotvíráme troubu. Vychladlé věnečky rozkrojíme. Z mléka, pudinků a cukru
uvaříme hustý pudink a necháme vychladit. Máslo dáme šlehat a přidáváme pudink. Vyšlehaným
krémem zdobíme věnečky a sypeme moučkovým cukrem.

Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová

Tříkrálová sbírka
Tři králové vás opět brzy navštíví
Tříkrálová sbírka se stala v České republice již
neodmyslitelnou součástí vánočních svátků. Již
devatenáct let se do ulic měst a obcí začátkem nového roku vydávají
koledníci, kteří nesou poselství tří králů a sbírají finanční dary určené
především na pomoc v regionu.
V Roudnici nad Labem a spádových obcích tuto charitativní sbírku každoročně zajišťuje
Farní charita Roudnice nad Labem.
Tříkrálová sbírka odstartuje 1. ledna 2019 - výstupem tří králů na horu Říp a účastí na
novoroční bohoslužbě. Koledníci se po ulicích a domácnostech rozběhnou od čtvrtka 3. ledna 2019
a koledování zakončíme v neděli 6. ledna 2019.
Výtěžek sbírky plánuje Farní charita Roudnice nad Labem použít především na realizaci
oprav v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Riegrově ul. 652, zajištění chodu charitního
šatníku a pomoc lidem v regionu, když se dostanou do závažných problémů – např. přijdou o
střechu nad hlavou při požáru domu apod.
Do Vaší obce dorazí tři králové s doprovodem pravděpodobně během prvního lednového
víkendu. Až u Vás zazvoní – otevřete jim, prosím dveře a svá srdce – finančním příspěvkem
pomůžete ke konání dobrého díla místní charity na Podřipsku. Všem dárcům předem děkujeme.
Marcela Lysáčková, FCH Roudnice nad Labem

Myslivecké sdružení Háje
Dne 1.12.2018 Myslivecký spolek Kostomlaty pod Řípem – Libkovice pod Řípem pořádal
tradiční hon na zvěř drobnou. Počasí bylo honu
mimořádně příznivé, byl slabý mráz a letošní první sníh. Honu se zúčastnilo 16 lovců a 4 honci,
lovil se bažant, zvěř škodná a černá zvěř. Na výřadu nakonec bylo 15 kohoutů a tři slepice, na
zvěř černou jsme během honu nenarazili a ani
škodná zvěř nebyla spatřena. Večer se pak konala
poslední leč v restauraci u Dvořáků v Kostomlatech pod Řípem.
Myslivecký spolek Kostomlaty pod Řípem –
Libkovice pod Řípem Vás co nejsrdečněji zve na
tradiční myslivecký ples který se koná
dne 2.2. 2019 od 20 hodin na sále v Kostomlatech pod Řípem. Bude pro Vás tak jako
vždy připravena bohatá tombola.
MVDr. František Feix – myslivecký hospodář

Lampionóvý průvod
Dne 16.11.2018 v podvečer se společně sešly děti oblečeny v
krásných maskách v doprovodu
dospělých na plácku za hospodou U Petráčků na prvním
libkovickém dýňodlabání, které
bylo spojeno s lampionovým
průvodem obcí. Poté, co všichni vydlabali své dýně vydali,
jsme se společně průvodem
obcí za svitu lampionů. Všichni
společně loudavým krokem vyrazili od Petráčků přes
náves kolem obecního úřadu směrem k mateřské školce a
odtud dále průvod pokračoval zpět na plácek za
hospodou U Petráčků,
kde byli všichni účastníci průvodu odměněni pamětním
listem a sladkou odměnou. Závěrem programu prvního
libkovického dýňodlabání bylo opékaní buřtů společně s
občerstvením, které zajistila pro děti Obec Libkovice pod
Řípem, za což děkujeme a rovněž děkujeme za zajištění
táborového ohně a pohoštění panu Petráčkovi a těšíme se
na další pokračování. V neposlední řadě děkuji všem, co se
podíleli na této akci z řad občanů obce.
- Karel Šťástka -

Vánoční ladění
Jak už je tradicí, počátkem
prosince se rozsvěcoval před
obecním úřadem vánoční
stromek. Bylo
sice trochu
větrno, ale to
nebránilo spoustě občanů, aby se nesešli a tímto
způsobem nepřivítali příchod předvánočního času. Letos
poprvé se představila a s vánošními koledami kapela
Pozdní sběr A jako vždy u toho nesměly chybět děti z
mateřské školy, které měly připraveno pásmo říkadel a
básniček. Samozřejmě také s velkým očekáváním na příchod Mikuláše s čertem a andělem, který jim jako vždy
přinesl mikulášskou nadílku. Jistě nikdo návštěvy tohoto
podvečera nelitoval.
- Miroslav Hrstka -

Mikuláš ve školce
Tak jako do většiny škol a
školek, tak i do té naší zavítal ve
středu 5.prosince Mikuláš
v doprovodu čerta a anděla.
Nejprve k nám přijelo dětské
divadlo Koloběžka s pohádkou
„Jak čerti pekli vánoční
cukroví“. I když čertíci
v pohádce měli docela jinou
práci, než strašit děti, někteří
malí diváci už tajili dech a ani
nedutali. Strach je ale pomalu
opouštěl a po chvilce byla školka
zase plná smíchu.Po pohádce
přišlo překvapení. Děti věděly, že
nás čeká divadlo, ale Mikuláše
nečekaly. Když po skončení pohádky začaly v šatně řinčet řetězy a ozývat se čertovské
„bllllll…“, měli jsme ve třídě úplné ticho a spoustu vykulených očiček. Ale všichni se
statečně drželi, nikdo neplakal a když, tak jenom pár slziček. Abychom setkání našim
mrňouskům trochu usnadnili, říkanky a písničky jsme přednášeli a zpívali všichni společně.
Čert si pak k sobě povolal pár
hříšníků a ty si označil černou
šmouhou na tváři na důkaz uzavření
dohody o napravení hříchů. Paní
učitelkám pro jistotu nadiktoval
telefonní číslo pro případ, že by
domluva nezabrala. Tak kdyby jste
potřebovali volat do pekla, vytáčejte
88888 ! Trochu strachu máme za
sebou a teď už nás čeká jen těšení na
vánoce.

Příjemné prožití
vánočních svátků, štěstí
a pevné zdraví v roce
2019
Vám přejí děti a
zaměstnanci MŠ
Libkovice pod Řípem.

Adventní koncert
Již tradičně několik let se v evangelickém kostele konají adventní koncerty, které se snaží o
zpestření předvánoční doby v naší obci.

Druhou adventní neděli se tak stalo
a hosté si vyslechli známé i netradiční koledy v podání malých žáčků
i odrostlých žákyň paní Lenky Jančíkové. Novinkou bylo vystoupení
kvintetu 5Pé,který si pro nás připravil převážně anglické vánoční písně. Děkujeme účinkujícím a občanům našim i
sousedních obcí, že byl tentokrát kostel téměř zaplněn.
- Dagmar Schořová
-

Oslavenci z řad občanů obce Libkovice pod Řípem
od 01. 01. 2019 – do 30. 6. 2019
75. narozeniny

80. narozeniny

81. narozeniny

Hypša Václav

Nováková Zlata

Svoboda Jiří

Petráčková Magdalena

Brůžová Jaroslava

Šlegrová Magdalena
82. narozeniny

83. narozeniny

84. narozeniny

Michálková Jaroslava

Kapounová Růžena

Vurma Josef

Rebhan Jiří
85. narozeniny

87. narozeniny

Pětníková Marie

Kubešová Sáša

89. narozeniny

90. narozeniny

Hrstka František

Koubek Miloslav

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 , Jana Feixová, Karel Šťástka, Marcela Lysáčková, Olga Gottwaldová, Eva Šmídová,
Dagmar Schořová
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

