Vážení spoluobčané je pololetí a zatím se nám nepodařilo začít rekonstrukci
sokolovny, stavební povolení máme, dotaci na zateplení, výměnu oken a výměnu zdroje tepla máme, jen se nám nedaří dát dohromady rozpočet tak, aby se podle něho dal vybrat
zhotovitel. Doufám však, že to do konce prázdnin stihneme. Právě probíhá výběrové řízení
na zhotovitele chodníku před obchodem a chci na tomto místě poděkovat panu Martinu
Schořovi, paní magistře Dáše Schořové a inženýru Janu Kubešovi za jejich vstřícnost
s prodejem pozemků pod tímto chodníkem, bez nich by to nešlo. Podařilo se zatím na
obecním úřadě na chodbě vyměnit světla a dveře a čeká nás ještě v letošním roce o
prázdninách rekonstrukce kuchyně ve školce, instalace krytých zastávek a fasáda na staré
hasičské zbrojnici.
Nyní, se však musím vrátit k 1. máji. Jak jste si všimli, zase přišlo víc lidí a dostávám
jen pozitivní ohlasy na tuto akci, pomalu ale jistě se z toho stává tradice pro celé okolí. Vše
vzniká doslova na koleně a přesto, hasiči dokážou tuto akci připravit a organizovat tak jim
za to děkujeme. Ale všichni jste také viděli na 1. máje Libkovická děvčata, nevím jak vás, ale
mě jejich vystoupení vzalo za srdce a hrozně jim fandím, vždyť oni i ty dresy si sami zaplatili. Tak jim přeji, ať vydrží. Farní sbor také přispěl ke kulturnímu programu v obci a
myslím, že takovou noc kostelů jako byla v našem kostele, neměli široko daleko. Letos se
jako v loni obec přihlásila do soutěže vesnice roku, protože loňská ocenění nás potěšila, tak
doufám, že i letos uspějeme.
Vážení spoluobčané přeji vám klidné a pohodové prázdniny a krásnou dovolenou.
MVDr. František Feix

Pálení čarodějnic
Jako každým rokem,
tak i letos bylo připraveno
pro děti na poslední dubnový
podvečer tradiční pálení čarodějnic. Pro malé čarodějnice i malé čaroděje byla
připravena soutěž o nejlepší
masku a vítězové si odnesli
jako ocenění drobné dárky.

Pro všechny ostatní
bylo dost příležitostí k
zábavě na trampolíně,
která byla ostatně jako
vždy v obležení. Vedle
hlavního ohně byl
rozdělán i oheň menší,
kde si děti, nebo
doprovod těch
nejmenších mohli opéci
špekáčky, které byly pro tuto
příležitost připraveny. Pro doprovod i ostatní přítomné bylo
připraveno občerstvení, počasí
celkem přálo, tak že za fot-

balovým hřištěm bylo živo i
v pozdních večerních hodinách.
–

Miroslav Hrstka-

Retro 1. máj

Letošní, již čtvrtý ročník
Retro 1.máje byl opět vydařený, i když se chvílemi
zdálo, že počasí udělá organizátorům čáru přes rozpočet. Jako v předchozích ročnících se do naší obce sjelo
poměrně dost auto i motoveteránů, kteří své vypu-

lírované miláčky rádi
představí. Se svým
dílem přispěli i majitelé
starých traktorů, kteří
se svými stroji neváhají
i podstoupit delší cestu,
aby se mohli této akce
zúčasnit. Letošního roku přijelo i poměrně dost příznivců vojenské techniky a spolu s místními občany,
kteří se průvodu zůčastnili se svými malotraktory a
frézami se bylo opravdu na co dívat.
Přesto měl letošní ročník jedno velké překvapení, a
tím bylo vystoupení Libkovických děvčat, která
nacvičila spartakiádní skladbu „Poupata“ a při
předvedení na hřišti s ní sklidila zasloužený úspěch.
Podle všech přítomných to bylo velké a příjemné
překvapení celého odpoledne. S velkým úspěchem

se setkalo i vystoupení
tanečního souboru z
Kyškovic. Pro malé
návštěvníky byly připraveny atrakce jako
trampolína a aquazorbing. Bylo zde i
několik stánků s různým zbožím. Počasí se
nakonec umoudřilo,
občersvení bylo zajištěno, spokojených
návštěvníků bylo poměrně dost.
- Miroslav Hrstka -

Z činnosti mysliveckého spolku.
Myslivecký spolek, jak jsme psali v minulém čísle občasníku, obdržel od obce dar na
likvidaci staré eternitové krytiny na odchovně bažantů a ihned se dal do práce. V dubnu,
byly svolány dvě společné brigády, kdy se demontovala stará krytina a odstranil starý krov.
Likvidace staré krytiny stála 16 tis. Kč, likvidaci provedla firma FCC. Ale členové spolku
nezaháleli a v květnu začali budovat, na budově jsme přibetonovali věnec, posadili nový
krov a vyměnili vstupní vrata. V červnu pak bylo provedeno laťování a usazení nové krytiny.
To vše si spolek kromě likvidace staré krytiny hradí z příspěvků členů a z toho co si vydělá
vlastní činností.
Ale myslivci nejen pracuji, ale taky se
umí bavit, spolek uspořádal dvoje
střelby, a to 25.5.2019, kdy čtyři
členové s námi oslavili své kulatiny a
22.6.2019. Střeleb v červnu se již
tradičně účastní bezpočet hostů,
kolegů myslivců.
Dále vás vážení spoluobčané chceme
požádat, aby jste se k přírodě začali
chovat co nejšetrněji, je doba kdy
volně žijící zvířata vyvádějí své
potomstvo a volně pobíhající psi, či
jezdění na motorkách či čtyřkolkách je značně ruší a někdy je i zabijí. Proto dodržujte
základní pravidla, venčete psy na vodítku a pouštějte je jen na vyhrazeném místě, jež je
v naší vesnici v ulici pod Ves. Pokud jste koupili dětem motorku či čtyřkolku jezděte s nimi
na vyhrazené dráze, kde mohou jezdit pod dozorem a v případě zranění jim může být
poskytnuta péče. V současné době je to hazard s jejich zdravím.
Krásné prožití prázdnin Vám přeje myslivecký spolek.
MVDr. František Feix -

Noc kostelů
V posledních letech se stal místní evangelický kostel dá se říci jediným kulturním stánkem v
obci, kde se pořádají
různé kulturní akce,
jako koncerty, dětské
besídky a podobné
podniky. Letos již po
třetí uspořádal Sbor
českobratrské církve
evangelické Noc kostelů. V páteční podvečer 24. května jsme
měli příležitost se

sejít a zažít příjemnou večerní atmosféru, v našem
kostele. Při podobných příležitostech je připraven
kulturní program, a ani tady tomu nebylo jinak.
Celým večerem poutavě provázel br.farář
Joel Ruml, který navíc oproti programu vedl zajímavou besedu s panem starostou MVDr. Františkem Feixem. Dagmar Schořová předčítala
úryvky z díla Roberta Fulghuma, a opravdu se to
pěkně poslouchalo. Na závěr, jako vrchol celého
večera, vystoupil
Pánský vokální ansábl,
podle jejich sdělení
poprvé před veřejností,
a opravdu se neměli za
co stydět. Myslím, že
žádný z přibližně třiceti
přítomných, jak domácích, tak i přespolních nelitoval
návštěvy a odnesl si
plno příjemných dojmů.

- Miroslav Hrstka -

Vesnice roku
V letošním roce se naše obec opět
zapojila do soutěže o titul Vesnice roku.
Pro vedení obce, tady myslím hlavně pana starostu to znamená mnoho práce
navíc, protože zpracovat podklady pro
soutěž a vytvořit odpovídající prezentaci obce není snadná záležitost. Jistě mu
v tom trochu pomohou jak starosta dobrovolného hasičského sboru, ředitelka
mateřské školy, členové evangelického
sboru a nakonec i já přiložím ruku k
dílu.
Hodnotící komise přijela do naší
obce v pondělí 17. června a na
uvítanou se se svou spartakiádní
skladbou předvedla Libkovická
děvčata. Potom jim pan starosta
prezentoval, co se v poslední době
podařilo v obci uskutečnit, a to jak
investiční akce, tak i kulturní dění v
obci.
Členové komise si měli možnost
vyzkoušet ovládaní hasičské techniky,
kterou jim naši dobrovolní hasiči připravili u rybníka. Potom členové zastupitelstva provedli komisi obcí, mimo jiné se byli podívat v mateřské škole, zastavili se u vinaře pana
Schoře, kde se jim velmi líbilo. Prohlédli si i novou výstavbu v ulici za hřištěm. Nakonec si
prohlédli i místní kostel, kde jim o historii kostela i sboru vyprávěla členka
sboru paní Jančařová.
Potom již zbývala malá chvilka na
malé pohoštění a komise musela spěchat

do další obce. Je jen trochu škoda, že na
prezentaci a prohlídku obce měla komise jen
asi dvě hodiny, tak že se nepodařilo prezentovat vše, co bychom chtěli. Snad to
nebude na újmu věci, a pro naší obec to
přinese nějaké ocenění jako v minulém roce.
–

Miroslav Hrstka -

Evangelíci v Libkovicích
Je všeobecně známo, že v naší obci odedávna žila početná komunita obyvatel
nekatolického vyznání. Rekatolizace, která probíhala v českých zemích od poloviny 17.
století vylučovala možnost jiného náboženského vyznání než katolického, ale přesto na
Podřipsku nadále zůstávaly skupiny obyvatel, které nebyly ochotny se s daným stavem
smířit.
O tom svědčí mnohé stížnosti farářů, kteří tyto obce spravovali, na tajná setkávání
protestantů a držení kacířských knih. V roce 1698 došlo v sousedních Krabčicích k tajným
bohoslužbám padesáti tajných nekatolíků. Po prozrazení těchto bohoslužeb sice viníci
nebyli potrestáni, ale museli všichni v kapli sv.Jiří na Řípu veřejně přijmout katolickou víru.
Jistě i v Libkovicích byla značná komunita tajných
nekatolíků, kterým možná usnadňovala život situace,
že v Libkovicích nebyl kostel, a tak proto nebyli tak
pečlivě kontrolováni jako obyvatelé vsí, kde byl kostel
i farář v místě.
Změna nastala až na konci 18. století po vydání
Tolerančního patentu Josefem II., kdy se již mohli veřejně přihlásit ke svému náboženskému vyznání, i
když to neznamenalo plnohodnotné náboženské vyznání jako stále státem preferované katolické. V praxi
to znamenalo, že se již mohli scházet a mohli mít své
modlitebny, které však byly omezeny tím, že hlavní
vchod nesměly mít z ulice a nesměly mít zvony a věže.
Další posun nastal až v létech 1848 až 1849,
kdy představitelé evangelických církví vystoupili s
požadavky, které by tuto diskriminaci mírnily. Toto
se podařilo částečně vyřešit tzv. Protestanstkým provizoriem, kterým se podařilo dosáhnout
dílčích úspěchů. K úplnému narovnání vztahů mezi církvemi došlo až vydáním Císařského
patentu v roce 1861.V první polovině 19. století docházeli evangelíci z Libkovic za svými
duchovními potřebami do sousedních Krabčic, kde již evangelický sbor existoval. Abychom
byli přesní, v Krabčicích byly evangelické sbory dva. V té době byla evangelická církev
rozdělena na augsburskou a reformovanou (helvetskou) konfesi. V té době také došlo k
rozhodnutí, přenést augsburský sbor do Libkovic, protože drtivá většina členů sboru pocházela právě z naší obce. Jistě je k tomuto rozhodnutí vedly i důvody, že by za svými potřebami nemuseli stále docházet do Krabčic.
Pochopitelně v první řadě nastala potřeba pro augsburský sbor vystavět důstojnou
modlitebnu, kde by sbor mohl provádět bohoslužby. Proto na začátku padesátých let padlo
rozhodnutí, že se v Libkovicích postaví evangelický kostel. Pro stavbu kostela bylo vybráno
místo na tehdejším okraji obce směrem ke Kostomlatům. Se stavbou kostela se začalo v roce
1851 a stavba kostela byla zahájena v natolik odvážné formě, že se záhy po začátku stavby
zjistilo, že tento projekt je nad finanční možnosti zdejšího sboru. Proto se již v roce 1852
sbor musel obrátit s prosbou do zahraničí o finanční podporu na dokončení této stavby.
Tato žádost měla úspěch a s finanční podporou Spolku Adolfa Gustava mohla být stavba
evangelického chrámu v Libkovicích dokončena. Na tomto místě je třeba uvést, že evangelíci v Libkovicích asi neměli velké obavy ze státní moci, protože si svůj svatostánek postavili již s věží a zvony, což tehdy platné předpisy neumožňovaly. Toto povolil až Císařský
patent, který vešel v platnost až o šet let později. Stavba kostela byla dokončena v roce 1855
a celkové náklady spojené se stavbou kostela přišly na 8270 zlatých.

K vysvěcení kostela došlo 4. listopadu 1855. Tato slavnostní událost začala již den
předtím v Krabčicích, kde se sbor rozloučil se starou modlitebnou, a následujícího dne
začal průvodem duchovních, okresním úředníkem a členy sboru k novému kostelu v
Libkovicích, kde superintendant předal klíče od kostela místnímu faráři, kterým byl Václav
Beneš. Pak následovalo samotné vysvěcení kostela, kazatelny a některých dalších předmětů
jako kalicha, varhan a křtitelnice. Součástí ceremonie se stalo i kázání, přijímání Večeře
Páně a nechyběly doprovodné modlitby. Kromě faráře Václava Beneše měl být obřadům
přítomen senior Jakub Beneš a superintendant církve augsburského vyznání Prokop
Kryštůfek.
Konečné uspořádání evangelické církve potvrdil Císařský patent z roku 1861, který
ustavil helvetskou a augsburskou superintendační obec, dále územně členěnou na senioráty.
Základní článek představovaly farní obce v čele
s farářem, který řídil bohoslužby a vedl církevní agendu. Toho volilo shromáždění farní obce,
které také vybíralo členy presbyteria (staršovstva sboru) a které dohlíželo na církevní řád a
zastupovalo obec navenek. Řešilo také školní a
chudinskou agendu.
Libkovice spadaly pod Pražský seniorát
a prvním farářem v Libkovicích byl, jak již výše
uvedeno, Václav Beneš. Po jeho smrti v roce
1868 se druhým farářem stal František Trnka,
který své poslání v Libkovicích vykonával dalších téměř padesát let.
U příležitosti svěcení chrámu se plánovalo využít přítomnost církevních představitelů
i k vysvěcení právě dokončovaného hřbitova,
přičemž měl být pří úmrtí některého člena sboru sloužen také první pohřeb. Hřbitov byl založen na pozemcích vzdálených od vsi asi půl
kilometru mezi Libkovicemi a sousedními Kostomlaty a vykoupených v roce 1854 od Karla
Rouse (čp. 62) a Františka Němce (čp. 5).
Žádost k Podkrajskému úřadu v Mělníce byla podána v červnu 1854 a kromě přenesení
sídla sboru se jako důvod výstavby uváděla vzdálenost k doposavad nejčastěji využívanému
hřbitovu v Krabčicích a „nepohodlnost cesty zvláště za zimních časů a v čas trvajícího
deště.“První pohřební průvod se na nový hřbitov vypravil až v prosinci 1855 s nebožtíkem
Václavem Brůžou, podruhem z Mnetěše. Lékařská zpráva za příčinu úmrtí určila souchotiny. Z Libkovických obyvatel zde spočinul jako první čtyřměsíční Jaroslav Petrželka, na
psotník zemřelý syn Františka Petrželky.
Ještě před vysvěcením kostela získala místní augsburská náboženská obec povolení ke zřízení samostatné školy. Tak že bylo nutno ještě postavit školu a zajistit do ní učitele. Nová
škola byla otevřena v roce 1858 a prvním učitelem byl jmenován Josef Skalský. V té době
tuto školu navštěvovalo asi 50 žáků.
Jak je zřejmé z tohoto stručného přehledu naši předkové v polovině 19. století měli starostí více než dost, a měli dost odvahy a vůle tyto těžkosti překonávat. Možná bychom si
měli občas toto připomenout.
- Miroslav Hrstka -

Bábovka roku
Jedním z dalších počinů Libkovických
děvčat bylo zorganizování soutěže o nejlépe
upečenou bábovku. Zpočátku panovaly mezi
organizačním týmem obavy, že tento nápad
nenajde mnoho příznivců, respektive příznivkyň. Nakonec se ale ukázalo, že tyto obavy
byly liché, a v neděli 16. června se objevilo
dvacet tři bábovek, jedna hezčí než druhá. O to
težší měla práci tříčlenná porota, kterou tvořili
pánové Luboš Šťastný, Petr Fuksa a Jan Kříž.
Nebylo asi vůbec jednoduché, během relativně

krátké doby ochutnat téměř pětadvacet bábovek a
zhodnotit jejich úpravu a vzhled. Proto bylo provedeno i laické hodnocení, kdy každý přítomný
společného posezení mohl dát svůj hlas té bábovce, která se mu zdála nejhezčí a nejlepší.
I tyto hlasy se braly v potaz v konečném hodnocení. K vyhlášení výsledků této soutěže se v
neděli odpoledne sešlo pod stanem na dvoře
obecního úřadu skoro padesát obyvatel obce, a
zřejmě bylo hodnocení jednotlivých výrobků
správné, protože při ochutnávání přítomnými návštěvníky byly vítězné bábovky snědeny
nejdříve. Záměrně neuvádím jména a pořadí vítězů, protože všechny soutěžící si zaslouží
stejný dík za to, že se díky jejich ochotě zapojit se do této soutěže, podařilo zorganizovat
zase jedno příjemné a zajímavé nedělní odpoledne.
–

Miroslav Hrstka -

Vítání občánků
V hasičské zbrojnici v
sobotu 29.6.2019
proběhl slavnostní
obřad, při němž byli
mezi naše občany v
Libkovicích pod Řípem
slavnostně přivítáni
noví občánkové, kteří
se narodily v období od
12/2018 až 5/2019.
Slavnost probíhala dle
tradičního scénáře. Po
úvodním slovu a
přivítání všech
přítomných paní
místostarostkou Petrou
Černíkovou, za hudby
nastoupily děti z místní Mateřské školy, které přednesly
pásmo básniček pod vedením
paní ředitelky Evy Šmídové.
Následovalo představení jednotlivých nových občánků obce
a projev pana starosty MVDr.
Františka Feixe. Slova projevu
pana starosty byla plná lásky,
životních moudrostí a zkušeností. Doufejme, že si je přítomní rodiče vzali k srdci.
Následoval podpis do pamětní
knihy, gratulace a předání pamětního listu s pamětní knížkou a hračkou pro nového
občánka. Nechyběla ani kytička pro maminky. Vítání občánků bylo ukončeno společným
slavnostním přípitkem a společným fotografováním. Vše probíhalo za doprovodu hudby,
kterou zajistil pan Jiří Mandys z Roudnice n. L. Organizátorům a dětem z MŠ a hudbě
děkujeme za spolupráci.
Vítali jsme tyto naše nové občánky:

Pavel Helcl
Jakub Lisec
Emma Kovárnická
Annabella Chaloupková
Karel Šťástka
Viktorie Horáčková
Anna Ludvíková
- Olga Gottwaldová -

Kuchařský koutek paní Feixové
CIBULOVÝ KOLÁČ
1 listové těsto
5 středních cibulí
30 dkg anglické slaniny
6 vajec
1 30% smetana
30 dkg sýra cihly
sůl, pepř
Listové těsto vyválíme a vložíme
do formy, okraje zvedneme a
vlijeme připravenou směs.
Směs: Cibuli nakrájíme na drobno a osmažíme do sklovita, přidáme anglickou
slaninu nakrájenou na kostičky.
Pak odstavíme z plotny a přidáme vejce, sýr osolíme, opepříme, přidáme trochu
smetany a vlijeme na připravené listové těsto. Pečeme ve vyhřáté troubě.

BABY PAVLOVA
4 bílky
240 g cukru krupice
2 lžíce kukuřičného škrobu
1 lžíce vinného octa
300 ml smetany ke šlehání
ovoce na dozdobení
Bílky šleháme na střední
rychlost. když začnou tvořit
sníh, přidáme po lžících cukr
a postupně jej zašleháme.
Pak zvýšíme rychlost a šleháme ještě 10 min. Nyní už můžeme zašlehat škrob a vinný
ocet, ten zašleháme velmi jemně.
Sníh přendáme do zdobícího sáčku a nastříkáme na plech. Děláme cca 5 cm
velké a 2 cm vysoké větrníky s důlkem uvnitř. Sušíme na 120 stupňů asi 45 min.
Upečené skořápky plníme ušlehanou smetanou a zdobíme ovocem.

Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová
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