Vážení spoluobčané, sběrný dvůr je již zkolaudován a v provozu, ale ještě jednou se
vrátím k jeho provozu, aby bylo vše jasné. Jak jste si již všimli, sběrný dvůr má dvě části, a
to část veřejnou, která je občanům neustále otevřena a část neveřejnou, do které se ukládají
odpady vytříděné. Občan tedy může stále tříděný odpad neomezeně odkládat do
připravených kontejnerů na papír, sklo a plasty, dále pak přibyla popelnice na kovové
obaly, bateriové články a tonery do tiskáren. Dále pak je možno ke vratům do neveřejné
části odkládat vytříděné PET láhve v pytlích a vyřazené elektro zařízení. Velkoobjemový
odpad se pak bude svážet tak jako doposud, že auto bude objíždět vesnici. Pneumatiky a
nebezpečný odpad se rovněž bude vybírat ve sběrném dvoře, ale jen nárazově na
upozornění. BRKO se pak začne svážet od půlky března tak jako doposud.
Ale dost již bylo sběrného dvora, pojďme se věnovat programu akcí na letošní rok. 6.
dubna proběhne akce ukliďme Česko, jak všichni vidíme to co jsme loni uklidili je tam zase
a budu jen rád, když se zopakuje loňská rekordní účast, občerstvení pak bude zajištěno. Ten
samý den, pak bude svoz velkoobjemových odpadů. 27. dubna pak bude sběr neběžných
odpadů ve sběrném dvoře. 30. dubna budou tradiční čarodějnice, po kterých hned následuje
Retro 1. máj, pro který naše ženy chystají překvapení. Někteří to již vědí, ale jiní ne tak je
necháme překvapit, já však našim ženám držím palce. 14. června v naší obci proběhne klub
starostů malých obcí a 29. června by pak mělo být vítání nových občánků naší obce „už se
těším“. 31.8. pak by měl být dětský den – Libkovická olympiáda. 12.10. proběhne již
tradiční setkání dříve narozených a rodáků. 2.11. bude dýňování a lampionový průvod a na
závěr tak jako každý rok 1.12. bude vánoční ladění s rozsvěcením vánočního stromu.
Jak vidíte, je toho naplánováno dost, tak pojďme, společně to zvládneme.
František Feix – starosta obce

Adventní koncert pěveckého souboru Intermezzo
V prvním článku
letošního Libkovského
občasníku bych se chtěl
vrátit ještě na konec minulého roku, k události,
která se do posledního
vydání loňského roku již
nevešla.
Tou bylo vystoupení smíšeného pěveckého souboru Intermezzo
ze Mšena u Mělníka. Tento soubor k nám jezdí
koncertovat již několik let
a jeho koncerty patří vždy
k těm více navštěvovaným akcím.
Soubor Intermezo
vystoupil v místním
kostele 16.prosince a
většina skladeb, kterými se prezentoval,
byla věnována bývalému sbormistrovi
souboru Karlu Horňákovi, který loňského
roku zemřel. Většinou
to byly skladby, které
Karel Horňák upravil
pro soubor Intermezzo a zařadil je do
repertoáru adventních
koncertů. I pod vedením nového sbormistra Josefa Šebesty
sbor předvedl profesionální výkon a
všichni přítomní jistě
ocenili nevšední
umělecký zážitek.
- Miroslav Hrstka -

Jarní myšlenky přijíždějícího

Foto:Radek Vídeň 2008

Přijížděje od Horních Beřkovic, otevírá se přede mnou pohled na Kostomlaty a Libkovice.
Dvě obce uložené v blízkosti Řípu, stíněné Českým středohořím. Pohled to je krásný, zajímavě se
měnící v průběhu střídání čtyř ročních období. Dávní předkové se rozhodli založit právě v této
oblasti společné pospolitosti, obce. Od těch dob se k nim přidávají nové budovy a domy, budovány
těmi, kdo tady chtějí žít, zatímco původní usedlíci přirozeným způsobem odcházejí. Tak to je všude, i
u nás, v Libkovicích.
Protože jsou Libkovice cílem mého přijíždění, kdy cestou míjím řadu obydlí, jejichž
obyvatele vůbec neznám, představuji si, kdo, kde asi může žít, co dělá atd. O něčem vypovídá to, jak
vypadá dům, jak dvorek, co říká zahrádka, a všechno, co je vidět. Hodně napoví všelijaké dětské
hračky a potřeby pro děti, ale i pracovní a řemeslný ruch. I když se dá vyčíst leccos, stále jde jen o
velice hrubé a nepřesné závěry, protože chybí tvář člověka, který tam žije a setkání s ním.
Předpokládám, že kvůli tomu, aby se lidé vzájemně setkávali, postavili předkové sokolovnu,
hostinec, kostel. Aniž by bylo nutné zvát na návštěvy a překonávat prahy domácností, byly
vytvořeny prostory nabízející možnost pobýt. Někde za účelem tělesného protažení nebo kulturního
zážitku, jinde kvůli odpočinku při společném posezení, a zase jinde kvůli vnitřnímu upokojení a
soustředění se na skutečnosti, které člověka přesahují, povzbuzují k dobrému a prospěšnému
jednání a inspirují je.
Do Libkovic nepřijíždím proto, abych poseděl u piva nebo zašel na tělocvik, což nemusí být
zbytečné, ovšem prakticky to nevychází. Přijíždím proto, abych využil prostor, které nabízí kostel. Je
to prostor čistý, v Libkovicích jediný svého druhu. Na rozdíl od ne příliš vzdálených desetiletí, je to
také prostor prázdnější. Ne proto, že by jej někdo vykradl, ale proto, že přestal být součástí života
obyvatel obce. Jenže podobně prý na tom jsou i ostatní, zmíněné, prostory.
Nemyslím, že byste, obyvatelé Libkovic, zanevřeli na všechny tyto prostory obce. Spíše se
vytratil důvod. Doma je přece nejlépe a nejsvobodněji. Domov se opouští, když pro to existuje
skutečně pádný podnět. Přijíždím, protože za takový důvod považuji pravidelná setkávání s dary
víry v Boha pro člověka a jeho život. Pohnutkou může být např. Noc kostelů, která je i letos
připravována. Bude se konat v pátek 24.května 2019 od 19 hodin v kostele. Na pořadu bude
mluvené slovo (rozhovor, informace k historii kostela, závěrečné ztišení), ale i hudba v podání
pěveckého kvinteta nazvaného Pěvecký pánský ansámbl.
Jarní květy již brzy zkrášlí pohled na podřipskou krajinu s nepřehlédnutelnými věžemi
kostelů. Kostely tady stojí hodně dlouho, rozkročené přes řádku generací obyvatel. Stojí a nabízejí
pomoc do ustaraných lidských příběhů. Jsou tady i pro každého z vás! Jak v neděli, tak i na Zelený
čtvrtek, 18.dubna, kdy se v kostele sejdeme v 18 hodin ke čtení pašijního příběhu, i na Velký pátek,
19.dubna v 10,45 hodin.
Snad ani nemusím příliš zdůrazňovat, že když je s každým setkáním s člověkem spojena
naděje na obohacení, pak se těším na setkání s každým, kdo z tohoto regionu nabídky k setkání
využije. Už od pradávna platí, že je smutno tomu, kdo je sám. A také platí, že člověk sám být nemá.
Za sebe i za sbor vám všem přeji pěkné jaro.

Joel Ruml, evangelický farář

Sokol v Libkovicích II.
V minulém čísle Libkovského občasníku jsem
se zabýval vznikem tělocvičné jednoty Sokol v Libkovicích, a slíbil jsem, že v dalším pokračování se budu
věnovat stavbě Sokolovny. A tak tímto činím.
Hned po založení Sokola v Libkovicích si členové
uvědomili, že ke své sportovní činnosti budou potřebovat
prostory, kde budou moci cvičit a tato potřeba byla
zřejmá hlavně v období podzimu a zimy, nebo případě
nepříznivého počasí. Zpočátku byl tento problém vyřešen
cvičením na upraveném pozemku pana Rouse, nebo na dvoře školy, fary, nebo statku
pana Rouse č.42. V případě nepříznivého počasí se cvičilo na špejchaře statku Františka Němce č.5. Ani jeden z hostinských nebyl nakloněn tomu, aby ke cvičení propůjčoval sály ve svých hostincích, tak byla brzy nasnadě otázka, jak tuto situaci řešit.
Poprvé zazněl nápad postavit si svou Sokolovnu na schůzi 19. června 1919.
Zřejmě pod dojmem prohlídky Sokolovny ve Mšeně u Mělníka, kterou členové Sokola
navštívili v rámci společného výletu na Kokořín. Zároveň bylo vybráno i příhodné
místo na stavbu Sokolovny, a to na místě staré rozbořené lihovny. Na schůzi 4. září
1920 bylo již pevně stanoveno, že o získání zmíněného místa budou jednat Bohuslav
Šesták, Josef Kulík, František Král a František Petráček. A již 14. září mohl náčelník
Sokola konstatovat, že polovinu pozemku potřebného ke stavbě Sokolovny se rozhodl
darovat Václav Petrželka a druhou polovinu je ochoten prodat Antonín Hrstka za
8 000 korun. Ještě téhož dne byla zvolena stavební komise ve složení Bohuslav Šesták, Václav Hrstka č.41, Václav Hrstka č.9, Josef Kulík, Bohuslav Němec a František
Němec ml. Zároveň bylo rozhodnuto, aby vypracování plánů na novou Sokolovnu bylo zadáno staviteli Benešovi z Račiněvsi.
Začíti se stavbou bylo rozhodnuto na schůzi 24. listopadu, protože plány na
stavbu byly již stavitelem Benešem dodány,a při této příležitosti se také řešilo financování této stavby. Navrženo a schváleno bylo,oslovit všechny členy k upsání stavebních podílů v hodnotě 250 korun, což byla v podstatě bezúročná půjčka splatná do
roku 1940. Obchůzku po jednotlivých členech se uvolili vykonat Václav Hrstka č.9 a
Josef Kulík. V praxi to vypadalo tak, že každý člen dostal obálku, do které vložil lístek
s napsanou sumou, kterou je ochoten upsat, a poté byla obálka zalepena, aby nebylo
známo, kdo kolik je ochoten poskytnout. Po otevření obálek bylo představenstvo Sokola příjemně překvapeno výsledkem této sbírky. Pro zajímavost uvedu prvních deset
členů a kolik byli ochotni na stavbu Sokolovny věnovat.
1. Hrstka Václav č.9
10 tisíc
7. Petráček František
5. tisíc
2. Hrstková Emilie č.9 10 tisíc
8. PetrželkaVáclav
5. tisíc
3. Král František č.7
15 tisíc
9. Mašek Antonín
5. tisíc
4. Němec František č.5 10. tisíc
10. Mašková Zdeňka
5. tisíc
5. Němec Vratislav
5. tisíc
11. Šesták Bohuslav
15. tisíc
6. Němec Bohuslav
7.5 tisíce
12. Mašek František
5. tisíc

To jistě v roce 1920 nebyly malé peníze a nabízí se trochu srovnání s dneškem, s
jakým výsledkem by se asi takováto akce setkala dnes.
Stavební komise začala hned se sháněním stavebního materiálu a bylo rozhodnuto, že potřebné dřevo má býti opatřeno jednak koupí dřevěného baráku z rušeného zajateckého tábora v Terezíně a jednak koupí od lesního úřadu v Dolních Beřkovicích. Vápno bylo koupeno v roudnickém cukrovaru, přibližně 100 metr. centů a
zbytek dodala firma Petrželka a Kratochvíl z Mělníka. Střešní krytina byla objednána
v Letkách a cihly dodávala Jeřábkova cihelna v Roudnici a Basařova cihelna ve Břízi. Potřebné železo na stavbu dodávala firma Teplý z Roudnice a jednak byly zakoupeny kolejnice od ředitelství státních drah. Správcem stavby byl určen Hrstka Václav
č. 41.
S pracemi se začalo hned v říjnu 1920, kdy se bourala stará lihovna a zároveň
se již kopaly základy pro novou stavbu.Těchto prací se zúčastňovali téměř všichni
členové, i členky, které čistily staré cihly, aby mohly být znovu použity. Všechny tyto
práce byly konány zdarma ve prospěch společného díla.
Stavební práce započaly
6.ledna 1921 a díky příznivému počasí mohly nepřerušeně pokračovat
až do úplného dokončení stavby.
Bohužel se mi nepodařilo zjistit přesné datum, kdy byla stavba dokončena. Stavebních prací se účastnili jednotliví členové podle svých možností
a schopností. Že při stavbě nešlo vše
bez problémů svědčí zápis ze dne 3.
března, kdy pro neshody se zedníky
na svou funkci správce stavby rezignoval Václav Hrstka a po něm se této činnosti ujal Vratislav Němec.
Rovněž se stavitelem Benešem bylo jednáno z důvodu, že zednické práce
probíhají pomalu a že zedníci si práci „šetří“. Ale přes tyto dílčí problémy stavba
zdárně pokračovala. Na tomto místě je třeba uvést, že veškerý písek potřebný na
stavbu zdarma dodal ze své pískovny u hřbitova Bohuslav Němec a veškerý stavební
kámen zdarma poskytl Hrstka Václav č. 9. Ostatní členové po dobu stavby
poskytovali podle potřeby své potahy na přivážení materiálu. Veškeré elektroistalační
práce a instalaci hromosvodů provedla firma Job z Roudnice nad Labem, vazbu a
veškeré práce tesařské prováděla firma Hájek a Hádl z Roudnice a truhlářské práce
spolu s položením podlah zajišťoval Antonín Brejša. Ten také zhotovil parkety do sálu
nařezáním z pryčen baráku zajateckého tábora v Terezíně. Pokrývačské práce
prováděl pan Horáček z Rovného. Kovářské práce provedli František Kapoun a
Jaroslav Hrstka. Jak jsem již uvedl dříve, nepodařilo se mi zjistit přesné datum
dokončení stavby, ale s největší pravděpodobností k tomu došlo v září 1921.
Proto si myslím, že je na místě vyslovit našim předkům jen obdiv, že za tak
relativně krátkou dobu dokázali vybudovat pro svou tělovýchovnou jednotu tak
důstojný stánek.
- Hrstka Miroslav -

Kuchařský koutek paní Feixové
TŘÍBAREVNÉ TVAROHOVÉ ŘEZY
Spodní těsto
30 dkg polohrubé mouky
10 dkg cukru
2
lžice kakaa
1
vejce
4
lžíce vody
½
prášku do pečiva
Další vrstva (tvarohové těsto)
50 dkg tvarohu
7 dkg cukru
Vrchní těsto
3 vejce
20 dkg cukru
½ sklenky oleje
25 dkg polohrubé mouky
1/2 prášku do pečiva
5 lžic vody
Smíchané spodní těsto vyválíme a potřeme tvarohovým těstem, na něj položíme ovoce,
např. kompotované mandarinky nebo jahody. Potřeme vrchním těstem a dáme péct.
HERMELÍNOVÝ SALÁT
10 dkg měkkého salámu
10 dkg hermelínu
menší cibule
2 vejce uvařené na tvrdo
2 lžíce majonézy
Salám a hermelín nakrájíme na nudličky, cibuli
na drobno, vejce na kostičky a vše smícháme.
Nakonec přidáme majolku.
KEFÍROVÉ LÍVANCE
500 ml kefíru
3 vejce
cukr podle chuti
2 lžičky jedlé sody
2 lžíce hladké mouky
Vyšleháme cukr s vejci do pěny, pak postupně
přidáme další suroviny. Smažíme na pánvi z obou
stran. Mažeme marmeládou a zdobíme tvarohem.
Dobrou chuť přeje Jana Feixová

Vzpomínka na letošní tříkrálovou sbírku
19. ročník tříkrálové sbírky je už dávno minulostí. Ale určitě
nebude na škodu se k ní vrátit a přiblížit Vám její průběh,
výsledky a samozřejmě poděkovat. Tříkrálovou sbírku na
Podřipsku a Budyňsku zajišťuje Farní charita Roudnice nad
Labem. Do sbírky zapojuje dobrovolníky děti a mládež z mateřských, základních a
středních škol, ze skautského oddílu, z farnosti a dospělé, kteří
se také rozhodnou přiložit ruku k dílu. Letošní sbírka proběhla
od pondělí 1. ledna do neděle 13.ledna 2019. Tři králové se
vydali na svou pouť 1. ledna výstupem na památnou horu Říp
a účastí na novoroční bohoslužbě. Dětské tříkrálové skupinky
pak koledovaly od čtvrtka 3. ledna do neděle 13. ledna
v Roudnici n. L., Budyni n.Ohří a 14 okolních obcích.
Koledníci navštívili obchody, školy, školky, restaurace, firmy,
ordinace lékařů, nemocnici. Svým zpěvem potěšili i obyvatele
Domovů pro seniory v Roudnici a Krabčicích, Domy
s pečovatelskou službou a klienty Stacionáře a Oddělení
následní rehabilitační péče (dříve LDN). Tak jako každý rok,
opět jsme v rámci sbírky chtěli zkusit nějakou inovaci, aby
nám ten zajetý koloběh nezevšedněl. Rozhodli jsme se
prodloužit koledování o další víkend a sbírku ukončit až v
neděli 13. ledna. Důvod byl jednoduchý 2 větší obce nás požádaly, zda by mohly koledovat s
vlastními skupinkami během druhého lednového víkendu. Vyšli jsme jim vstříc a kupodivu se přidali
ještě i další ochotní koledníci, kteří se nabídli koledovat tam, kde se to předtím nestihlo.
Máme radost, že se do sbírky každoročně zapojuje víc obcí, které si samy vytváří vlastní tříkrálové
skupinky a koledují ve své obci. Letos takto koledovalo celkem 15 místních skupinek v Budyni ,
Bechlíně, Předoníně, Benzinově, Dobříni, Račiněvsi, Klenči, Hrobcích a Ledčicích. Zkuste
v příštím roce najít také ve vaší obci tři šikovné děti a dospělého, kteří by se zapojili do sbírky a
vytvořili vlastní skupinku, která bude v Libkovicích koledovat. Budete tak mít zajištěno, že vás
tříkráloví koledníci určitě navštíví.
V letošním roce se do sbírky zapojilo 91 koledníků, 17 dospělých dobrovolníků a 18 zaměstnanců
charity – celkem 126 osob a všichni se zasloužili o to, že jsme v 70 kasičkách po rozpečetění našli
částku 225 738 Kč (o 14 736 Kč více než v minulém roce).
Naši tři králové navštívili i Libkovice pod Řípem a do kasiček jste jim přispěli vysokou částkou –
6 158 Kč. Chceme touto cestou poděkovat všem dárcům, kteří je s vlídností a úsměvem na tváři
přivítali ve svých domovech. Výborné výsledky a zapojení roudnické charity v rámci tříkrálové
sbírky v uplynulých dnech ocenil i kardinál Dominik Duka, který pozval vybrané koledníky z pražské arcidiecéze na slavnostní oběd, aby jim poděkoval a obdaroval je. „Je to pro nás velká čest, že
jsme se zařadili mezi 10 organizací, jejichž zástupce pan arcibiskup pozval na setkání, řekla Ing.
Zdenka Pětníková, ředitelka Farní charity Roudnice n.L. a koordinátorka sbírky na Podřipsku.
V příštím roce se chystáme oslavit 20. výročí tříkrálové sbírky a již nyní začínáme pracovat na její
přípravě. Plánujeme výstavu fotek a doprovodné akce, na které jsme pozvali i zástupce pražského
biskupského sboru. Plánujeme vyzvat ke spolupráci všechny okolní obce, ať se oslava této zdařilé
aktivity, která již dávno přesáhla práh kostelů, vydaří i díky Vám. M. Lysáčková, FCH Roudnice

Otevření sběrného dvora
Dne 14.2.2019 byl v naší obci slavnostně otevřen sběrný dvůr za účasti krajské radní pro
oblast kultury a památkové péče, životního prostředí a zemědělství paní Jitky Sachetové. Paní Sachetová se zajímala o plánovaný provoz sběrného dvora o naše plány
do budoucnosti. Výstavba sběrného dvora
byla podpořena z rozpočtu Ústeckého kraje
částkou 453 276, Kč. Na otevření se přišlo
podívat asi 25 našich občanů, ze zastupitelů se účastnili místostarostka paní Petra
Černíková, pan Tuhý, pan Šťastný, pan Pětník a já. Občané měli možnost si celý dvůr
prohlédnout a seznámit se s jeho provozem.
Poté následovalo příjemné posezení se sousedy s drobným občerstvením.
Ještě jednou děkuji všem, kterým není jedno,
jak se zachází s odpady a doufám, že ta výstavba dvora přiměje i ty ostatní, aby své odpady
třídili.
František Feix

Jak je to s poplatky za odpady produkovanými v naší obci
Za loňský rok obec zaplatila za všechny odpady, mimo biologicky rozložitelných 502
166 Kč, na poplatcích za odpady se vybralo 266 126 Kč, přičemž neplatičů kteří v obci
bydlí, bylo 16 a na poplatek od Ekokomu obec získala 55 282 Kč. Čili obec doplácela na
likvidaci odpadů 180 126 Kč, což jsou přibližně 2/3 toho, co obec vybere od občanů.
Přičemž na příští rok se plánuje zvýšení poplatku za uložení na skládku směsného komunální odpadu. Tudíž, abychom nezvyšovali ztrátu, musíme od příštího roku navýšit poplatek
za komunální odpad, dle našich propočtů by to mělo být 750 Kč ročně na obyvatele. Ale na
snížení této ztráty může přispět každý občan sám tím, že začne ještě více třídit odpady, protože ten poplatek od Ekokomu získává obec za to, kolik obec vytřídí odpadů, které se dají
dál využít. A hlavně, aby do komunálního odpadu nešel žádný biologicky rozložitelný, ten
obec likviduje zadarmo. Často jsem se přesvědčil, že ho naši občané do komunálního
odpadu házejí.
Dále mě trápí, neustále opakující se černé skládky okolo obce. Za jejich likvidaci
obec loni zaplatila 12 860 Kč a letos jsou tam zas a ještě větší. Prosím nebuďte lhostejní a
na-hlaste ty, co je dělají, jinak to je boj s větrnými mlýny. Letos bude akce na úklid černých
skládek 6.4. od 9 hodin, děkuji všem, kteří se ji účastní a není jim lhostejné, jak naše okolí
vypadá. V loni nás bylo 40, tak snad ten rekord trhneme.
MVDr. František Feix

Myslivecký ples.
2.2.2019 se uskutečnil myslivecký ples Mysliveckého
spolku Kostomlaty pod Řípem – Libkovice pod Řípem v sále hostince u Dvořáků v Kostomlatech pod
Řípem. Účast na plese byla vysoká, proto všem účastníkům chceme ještě touto cestou poděkovat. Na plese
k tanci a poslechu hrála kapela Fantasie a většině
účastníků se líbila a tak je již objednána na příští
ples, který se uskuteční 18.1.2020.
Myslivecký spolek, letos chystá obnovu odchovny bažantů u myslivecké chaty v Kostomlatech
pod Řípem na její obnovu nám přispějí obecní úřady
u nás v Libkovicích pod Řípem a v Kostomlatech pod
Řípem, každý 10 tisíci Kč. Chceme touto cestou poděkovat.
Myslivecký spolek vám přeje mnoho úspěchů a těšíme se na další spolupráci.
Václav Dvořák, předseda spolku

Pozvánka na Retro 1. máj v Libkovicích pod Řípem
Rok se s rokem sešel, a Spolek dobré nálady si dovoluje pozvat všechny občany
na třetí ročník Retro 1. máje v Libkovicích. Minulé ročníky se vydařily, tak by nic
nemělo bránit tomu, aby letošní ročník neměl být ještě lepší, než ty minulé. Pozvání
patří všem. Nejen těm, kteří se zúčastní průvodu, ale všem ostatním, kteří nás podpoří
z chodníků a kteří se sejdou k družné zábavě za fotbalovým hřištěm.
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