Drazí spoluobčané, prázdniny jsou za námi a podzim je tu. Stále se nedaří začít s rekonstrukcí sokolovny, ale věřte, usilovně se na tom pracuje. Mezi tím jsme začali s rekonstrukcí chodníků od obchodu ke Kubešům. Při této akci se rovněž svedou srážkové vody ze silnice a strouhy
okolo obchodu do přepadu z rybníka. Jak jste si jistě všimli, provedli jsme i opravu fasády malé
hasičské zbrojnice a jistě to přispělo ke zlepšení vzhledu obce.
Proběhla rovněž rekonstrukce kuchyně v mateřské školce, která opravdu zlepšila hygienické
podmínky pro naše nejmenší. Mám velkou radost, když vidím, jak se dětem ve školce líbí, což je i
zásluha našich paní učitelek. Probíhá rovněž oprava obecní studny v lázních, kde hrozilo, že se
zřítí a někdo do ní spadne. Po opravě bude dál sloužit hlavně našim hasičům pro čerpání vody, ale
bude mít i svoje čerpadlo.
Nyní se musím vrátit k akcím a událostem, jež se během léta v obci udály. Nejprve začnu
soutěží o nejlepší bábovku, chci poděkovat všem, kteří se soutěže účastnili, ale především jejím
organizátorkám, „Libkovickým děvčatům“. Dále jsme přivítali sedm našich nových občánků a
myslím, že to je již znovu pěkná tradice v naší obci a že pro rodiče je to takové malé ocenění, když
se rozhodli vychovávat své děti u nás v obci. A již tradičně proběhlo na konci prázdnin rozloučení
s prázdninami, které tentokrát pořádal pan Šťástka se svými přáteli, za což mu také děkuji. Rovněž
farní sbor pořádal dva koncerty, jež jsou neodmyslitelnou součástí kulturního života v obci.
Musím se však vrátit k neřestem občanů, jež naši obec sužují, a to je parkování v obci,
některé silnice se už ani nedají v obci projet, jak jsou zacpané a přitom každý má svůj pozemek, kde
může parkovat. Dál na hřbitově někomu hrozně vadilo, že tam může používat plastové konve a tak si
je odnesl domů.
Ale dost, přeji vám mnoho úspěchů a doufám, že do vánoc vyjde další občasník, a byl bych
rád, kdyby se někdo našel a napsal nám také nějaký příspěvek.
MVDr. František Feix

Zábavné odpoledne
pro děti a dospělé
Poslední prázdninový víkend uspořádal obecní úřad
společně se sborem dobrovolných hasičů sportovní a
zábavné odpoledne pro děti. A tak se poslední sprnovou neděli sešlo na hřišti u Sokolovny mnoho místních
dětí, některé i přespolní, aby změřily své síly a dovednosti v mnoha soutěžích, jako skákání v pytli, shazová-

ní plechovek, nesení pingpongových
míčků na lžíci a podobných disciplín.
Zajímavé také bylo i předvedení

kynologického kroužku, kde byla předvedena
různá plemena psů a jejich výcvik. Jako tradičně byla pro děti připravena trampolína,
která byla po celou dobu v obležení, stejně jako aquazorbing, který jako vždy připravili a obsluhovali naši hasiči. Jelikož bylo ještě teplé
letní počasí, přišla vhod i pěna, i když v menším provedení, než jsme bývali v minulosti zvyklí. Samozřejmě bylo po celou dobu zajištěno pro
všechny občerstvení a i o hudební doprovod po celou dobu konání akce bylo postaráno.
- Miroslav Hrstka -

Naši hasiči zasahovali
Na tomto místě bych chtěl připomenout obětavou práci našich dobrovolných hasičů, kterou asi
většina lidí bere jako samozřejmost, a jestli vezmeme v úvahu, že všichni mají svá zaměstnání, tak
skutečnost, že jsou schopni během několika minut účinného zásahu je skutečně úctyhodná. Mějme
toto na paměti, vždyť nikdo nevíme, kdy je budememe potřebovat.
- Miroslav Hrstka -

Hudby stále není dost, i když je všude
Člověk by si někdy myslel, že je všude hudby
až až. Rozhlasové stanice kombinují mluvené slovo
s hudbou, jiné vysílají pouze hudbu. Když si chceme
užít vlastního výběru, pouštíme si svá cédéčka nebo
si vybíráme z internetu. Hudbu máme stále na dosah, provází nás po celý den. A vlastně nejsme bez
ní, ani když jezdíme autem, nebo když běháme přírodou – lidí se sluchátky v uších potkávám čím dál
více.

Poslouchání je jeden z nejčastějších
kontaktů s hudbou. Člověk ji neprodukuje. Poslouchá, co vytvořili jiní, ať
skladatelé, nebo interpreti. Jiný kontakt s hudbou je naživo. Jdete na koncert a necháte na pořadatelích, jakou
hudbu pro vás připravili a jak ji předvedou. Někdy cesty za hudbou zaberou
dlouhé hodiny, setkal jsem se fandy, kteří
nelenili cestovat na koncert téměř přes
půl Evropy. Když takový
muzikant či zpěvák nepřijede blíže, musí se daleko
za ním. Výhodnější jistě je,
když interpreti přijíždí za
posluchači, kdy stačí jen
pár kroků a člověk se dostane do zajetí hudbou nabízenou živými umělci.
Proto mě těší, že ve spolupráci s Obecním úřadem se
daří organizovat v libkovickém kostele Koncerty pod Řípem. Nějaký
rok už trvají, měli jsme
možnost setkat se s hudbou
různých žánrů. Jedinečnou
tradicí jsou zářijové koncerty, které letos měly desáté výročí.
Program připravuje paní Alena Kolaříková, učitelka hudby z roudnické ZUŠ, tradičně přijíždí
sopranistka Lucie Vagenknechtová, přidávají se další účinkující, které paní učitelka osloví. Patří
mezi ně Tomáš Kolařík nebo Eliška Hejhalová, kteří se také ochotně přidávali. Ale jezdí i další a
kvalitní interpreti. Když výborné výkony interpretů podpoří hodně dobrá akustika našeho kostela,
zůstává jistota, že z koncertu člověk neodejde neobohacen. Tak tomu bylo i letos, v neděli 1.září. A
věřím, že za rok započne další desetiletí této hodnotné tradice. A když píši o hudbě a neděli, nedá mi
to, abych nezmínil ještě jednu věc. Přivedla mě k ní myšlenka Alberta Einsteina. Ten kdysi řekl, že
konec světa bude, až lidé přestanou zpívat.
Zpěv je také jedna z podob kontaktu s hudbou. Nevím, jak velké procento lidí chodí s hudbou
v uších, ale nevím ani, jak velké procento lidí si samo od sebe zazpívá. Jen tak, pro radost,

pro soustředění na něco jiného. Odhaduji, že takových mnoho není. I když doufám, že se konec
světa podle Einsteina neblíží, přece jenom by stálo za to, zpívat si
častěji. A komu dělá problém sám
sebe slyšet při vytváření melodie,
existuje také společný zpěv.
A to je také jedna z podob
libkovických nedělí. Zpíváme v kostele společně, bohužel zpíváme bez
doprovodu varhan, protože varhaníka mezi sebou nemáme. Ale zpíváme. Povznášíme svou duši i mysl
nejen posloucháním slov, ale i
vlastním přičiněním a zpěvem. A
tak bráníme tomu, aby se potvrdilo
Einsteinovo slovo o konci světa.
Mimochodem, kdyby někdo z našich spoluobčanů a spoluobčanek byl ochoten, nebo byla
ochotna, si zahrát na varhany a doprovodit náš zpěv, byli bychom moc rádi. Protože, jak to vypadá,
že je hudby všude dost, stále je potřeba. Jak řekl jeden dávný mudrc: Je zřejmé, že příroda sama
dala nám hudbu jako dar abychom lépe snášeli strasti (Marcus Fabius Quintilianus, 35-96 n.l.,
římský rétor). Různá podoba kostelního koncertování, zpívání i soustředění na naději shůry, je
pomocí pro zvládání strastí, pro obnovu sil k novému odhodlání žít harmonicky a dobře.
- Joel Ruml -

Turnaj v nohejbale
Dvacátého července uspořádal oranizační tým
pod vedením Tomáše Kutlíka již druhý ročník
nohejbalového turnaje, kterého se v tento horký
letní den
zúčastnilo
sedm týmů.Z
toho byly tři
týmy místní a
zbývající
týmy
byly
vesměs
z okolí
Mělníka.
Po celodení, a
vzhledem
k panujícímu teplu také náročné soutěži si palmu vítězství odnesl přespolní tým Lotři před druhým týmem domácích Jedniček ve složení Petr
Schoř, Pavel Helcl ml. a Jirka Prcha z Mělníka, a na třetím místě se umístili Ještěři ve složení Leoš Gramskopf, Alois Valín a Martin Šnýd.

Z historie naší obce
Příběh kulatého razítka
Všechny věci mají svou historii, a není tomu ani jinak v případě úředního razítka
správního orgánu obce, kterým byl od vydání zákona o obecních zřízeních z roku 1864
Obecní úřad, potom nějakou dobu Národní výbor, aby nakonec po všech změnách, které se
udály v průběhu uplynulých sta let, opět vrátil ke svému původnímu názvu. Podle tvaru
razítka můžeme trochu sledovat, jakými politickými a společenskými změnami naše obec v
průběhu minulých sto procházela.
První otisk úředního kulatého razítka, kterým byl ověřen zápis ze
schůze zastupitelstva obce je ze dne 13. února 1921. Na něm je ještě
patrná stopa zaniklého mocnářství, protože je název obce uveden ještě
jako Lipkovice, i když od roku 1919 se v zápisech název obce uváděl
jako Libkovice.
V červnu roku 1921 je již situace napravena. Obec má nové razítko,
kde již název obce i státní znak odpovídají skutečnosti. Ale jak brzy
uvidíme, tento stav neměl trvat dlouho, protože v té době asi nebyl
jednotný názor na správné jméno obce.
V roce 1923 se objevuje nová forma úředního razítka obce, kde je název
změněn opět na Lipkovice, i když k této změně není reálný podklad.
Nicméně až do roku 1927 se v různých úředních spisech objevuje formulace jak Libkovice, tak i Lipkovice. Podle lexikonu obcí republiky
z roku 1924 se uvádí jako správná forma jen Libkovice.
K nápravě dochází až v roce 1928, kdy pod zápisem ze schůze
zastupitelstva obce ze dne 28. února objevuje toto nové razítko obce.
Tím by měla být již jednou pro vždy vyřešena otázka správného názvu
obce, a to na formu Libkovice.
V roce 1931 začíná používat obec nové razítko, kde ja navíc i zdůrazněna příslušnost obce do politického okresu Roudnice nad Labem.
V té době vrcholilo úsilí zastupitelů obce, aby obec byla nějak odlišena
od dvou jiných obcí, které používaly stejný název Libkovice, a to
Libkovice u Loun a Libkovice u Mariánských Radčic.
Po více jak desetiletém snažení, jak zastupitelů obce, tak i zástupců
jiných korporací, hlavně Sokola se Libkovice dočkaly výnosu Ministerstva vnitra ze dne 9. února 1938, kdy byl naší obci přiznán přídomek, který jednou pro vždy určoval o jaké Libkovice se jedná, a že
jsou to Libkovice pod Řípem. Bohužel to bylo již v době, kdy na
nějaké velké oslavy nebyla již nálada, protože se nad republikou a
potažmo i nad naší obcí stahovala mračna.

Překotný běh událostí přinesl mimo jiné naší obci i nové razítko, které
se pod zápisem schůze zastupitelstva obce objevilo již 7.února 1939,
což je trochu paradox, protože ke zřízení protektorátu došlo až měsíc
po tomto datu. Zřejmě k tomu došlo omylem při ověřování minulého zápisu. Správné datum mělo být až 17. dubna 1939, kdy se konalo další
zasedání obecní rady. Nicméně jedna zajímavost na novém razíku byla,
a to, že v německém překladu se opět objevuje -p- v názvu obce. Tak že
to jsou opět Lipkowitz. V české verzi Libkovice opět přišly o tak pracně
vydobytý přídomek pod Řípem. Ale v té době byly asi jiné starosti a název obce bez přídomku byl asi v té době tím nejmenším zlem.
O to zajímavější je nové obecní razítko, které se poprvé objevuje 29.
května 1945, podle kterého je jasné, že bývalí mocipáni jsou již pryč,
ale přídomek v názvu obce opět chybí. Zase to byla trochu překotná
doba, kdy se s takovými maličkostmi, byť v minulosti těžko vydobytými,
asi nikdo moc vážně nezabýval. Byly starosti určitě jiné, větší a pro běh
osvobozené obce jistě zásadnější.
Postupem času se situace konsolidovala, z obecního úřadu se stal
Místní národní výbor a přídomek se do názvu obce opět vrátil. Dva
roky po skončení války má vedení obce razítko nové, které je snad
zajímavé jen tím, že nám sděluje tu skutečnost, že Libkovice pod
Řípem patří do okresu Roudnice nad Labem.
S příchodem dalších mocipánů nebylo třeba razítko měnit, protože
navenek zůstávalo vše při starém, jenom jsme se mohli těšit na světlejší
zítřky. Při starém zůstaval i okres Roudnice nad Labem. Na pozadí
tohoto razítka z roku 1951 je podpis tehdejšího předsedy Místního národního výboru Josefa Žižky, který pamětníkům ledacos připomene,
současníkům však již neříká nic.
Tento typ razítka z roku 1961 vydržel ze všech obecních razítek ve
službě nejdéle. Po roce 1960 se stala z Československé republiky
československá socialistická republika a toto razítko se v nezměněné
formě používalo až do roku 1989, kdy nastaly opět změny.
Po společenských změnách v roce 1989 opět bylo potřeba změnit i
obecní razítko, aby bylo na první pohled vidět, že se Místního
národního výboru stal opět Obecní úřad. V názvu obce i v názvu okresu už žádné změny nenastaly.
Vůbec poslední změna obecního razítka nastala po rozdělení Československé federativní republiky na Českou a Slovenskou republiku v
roce 1993. Tomu odpovídá i nový tvar obecního razítka, když o to, že se
jedná o Českou republiku lze usoudit jen z nového státního znaku.
–

Miroslav Hrstka -

Hasiči jsou u všeho
Počátkem roku si dobrovolní hasiči Libkovice pod Řípem na
své výroční valné hromadě schválili plán prací a činnosti na rok 2019,
který se snaží ze všech sil plnit. Při závěrečném schvalování při dobré
náladě a skvělé atmosféře, která zde většinou vládne, jsou většinou
všichni plni optimismu, elánu a slibů, ale život a čas vše často mění.
Ne všichni mají vždy volno, čas anebo jim to neumožňuje zdravotní
stav, ale když se poohlédneme několik těch měsíců na zpět, tak hasiči
jsou snad u všeho. Někdy sice ve velmi malém počtu zato s velkým
srdcem a nadšením. Kdo jsou vůbec ti dobrovolný hasiči?
Někde jsem nedávno četl článek hasičů Chotětov – dobrovolný hasič je člověk, který chodí
do zaměstnání nebo do školy, jako každý jiný člověk. Má pracovní povinnosti, musí se starat o
rodinu, domácnost, prostě žije obyčejným životem jako většina lidí. Ovšem pokaždé když přijde SMS
s výzvou k výjezdu nebo zahouká siréna, rozběhne se k hasičárně, natáhne zásahové oblečení,
přilbu a rozjede se druhým ku pomoci. V tu chvíli se z obyčejného člověka stává člověk výjmečný, kterému je jedno, že má za sebou dvanácti hodinovou směnu, že se nejspíš vrátí až pozdě k ránu
a zase půjde do práce, je mu jedno, že za tuto službu veřejnosti není placen, protože to dělá pro
druhého, a to mu stačí. Stačí mu ten pocit, když ví, že dnes udělal něco, co pomohlo jinému
v nesnázích.
Tak podobně je to i u nás
v Libkovicích, v našem sboru, jednotce,
jsem hrdý na své členy, kteří dorazí vždy,
když je třeba. Ne všichni se sejdeme na
různé kulturní akce, soutěže a podobně,
ale když zahouká siréna, je nás zatím
vždy dostatek, abychom pomohli jinému
v nesnázích. Proto bych chtěl zde veřejně poděkovat našim členům, kteří se svojí účastí podílejí ať už plánovaných akcí,
nebo různých vážných událostí, požárů
kde musí zasahovat, protože málokdy
jim za tuto činnost kdy poděkuje nebo je
nějak jinak vyzdvihne.
Vždyť jenom od počátku roku máme pět výjezdů a několik asistencí, ve zkratce vzpomenu na
požár dutého stromu v Krabčicích, požár pole, z kterého jsme ještě před dojezdem byli odvoláni,
dvakrát požár kombajnu, požár bio odpadu, naposled pomoc zraněné osobě. Také máme za sebou
několik asistencí u filmu, asistence na Řípské pouti, v letních suchých měsících dovoz vody lesním
zvířátkům, nebo dovoz vody na horu Říp až na vrchol. Pro představu Tatra 815 CAS 32 váží 22 tun
a měří 8,5 m tak si myslím, že jsme zatím asi první, kdo dokázal s takhle velkým vozidlem vyjet až
na vrchol hory Říp a to vše jsou pro nás výborné zkušenosti a možnost prověřit naši techniku a
zdokonalovat se v používání ostatních prostředků používaných při naší práci k zdolávání požárů a
jiných událostí.
Obec nám ke konci uplynulého roku koupila za velmi výhodnou cenu v akci tři nové dýchací
přístroje MSA. Jedná se o plnohodnotný zásahový přístroj AirGo PRO s nejnovější panoramatickou
maskou G1, které nám dodala firma TENSIO TECHNOLOGY s.r.o. v únoru letošního roku.
V letošním roce nám obec za stejnou cenu od stejné firmy dokoupila ještě jeden, abychom měli
kompletní ochranu pro celou posádku zásahového vozidla. Je nutné, aby naši hasiči byli chráněni
při požárech, když dobrovolně nasazují svůj život a zdraví a nebyli vystaveni dýchat jedovaté
zplodiny hoření, které vznikají například při požáru v domácnosti, vozidel, kontejneru na odpad a
podobně.

Nebezpečné zplodiny, které vznikají při požárech, například Oxid uhelnatý(CO), Oxid uhličitý(CO2), Oxid siřičitý(SO2), Chlorovodík(HC), Kyanovodík(HCN), Fosgen(COCI2), Oxid
dusíku(NOx), Ultra jedy a podobně, které jsou pro naše zdraví velmi nebezpečné a rakovinotvorné,
tak snad každý pochopí, že i my v dnešní době plastů pro svoji dobrovolnou práci potřebujeme
dokonalou ochranu. Naši hasiči z jednotky prošli odborným školením s těmito přístroji, které pro
nás zdarma zabezpečuje HZS Ústeckého kraje, pracoviště v Litoměřicích.
Nezůstáváme jen u práce hasičů, dle mého mínění patříme také k největším iniciátorům
společenského života a zábavy v naší obci, samotní hasiči z Libkovic mají jistě také svůj podíl na
ocenění v soutěži o titul Vesnice Ústeckého kraje, kde naše obec dostala diplom za rozvoj volnočasových aktivit, i když asi největší podíl na této ceně má Libkovická skupina žen, která při svém
spartakiádním vystoupení, úplně ohromila hodnotící komisi. Je moc dobře, že se taková parta žen
dokázala dát dohromady a nacvičit tak hezkou sestavu. Osobně jim přeji hodně úspěchů v jejich
činnosti a akcích, které pořádají a my hasiči jim budeme určitě rádi nápomocni.
Kromě pomoci při svízelných situacích a reprezentaci své obce pomáhají hasiči také v tom,
aby v obci bylo veselo, aby se u nás dobře žilo, vzpomeňme například Retro 1. Máj, pálení
čarodějnic, pomáháme při dětských a sportovních dnech, a to ne jen u nás v obci ale na požádání i
širším okolí. Mnohé akce děláme dohromady s obcí, Sokolem a jinými sbory a spolky ale pořádáme
i své vlastní akce, provádíme v naší obci sběr železného odpadu, sběr elektro odpadu. Chtěl bych
také touto cestou za náš sbor poděkovat všem občanům, kteří nám darovali nějaké to nepotřebné
železo. Obdržené finanční prostředky za železný odpad hasiči využijí ke své činnosti při akci 28.
října 2019, první setkání hasičů pod Řípem, kde náš sbor se bude prezentovat jak výstavou historické techniky, tak při dálkové dopravě vody na vrchol hory Říp, kde na úpatí bude naše TATRA
čerpat vodu do dalšího stroje a na samém vrcholu hory u kapličky na konci celého vedení naše historická koňka, která zahájí v 16. 00 hodin dekorování praporů a tím zároveň celý program
vyvrcholí.
Srdečně na tuto akci zveme nejen hasiče, ale i širokou veřejnost. O této akci Vás bude
informovat ve svém článku náš kolega, šéfredaktor Hasičského čtení, Pepa Nitra.
Máme však také jako v jiných spolcích a sborech své problémy, asi jedním s těch největších,
který se projevuje je generační problém, mladá generace neprojevuje zájem o činnost v našem
sboru. Několikrát jsme prováděli veřejný nábor, přibrali jsme Alešovi Šovarovi dalšího mladého
vedoucího, který má zájem pracovat s mládeží – Honzu Miženka , ale ani tak se nám děti moc nehlásí. Proto touto cestou apelujeme na Vás, rodiče dětí. Přihlašte své děti k této ušlechtilé činnosti,
kterou my pro děti vykonáváme zdarma, požadujeme jen 150 Kč za rok na členský příspěvek SDH,
který jsme povinni odvézt za člena na Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.
Rádi Vás v našem sboru přivítáme.
S pozdravem
Hasičům zdar, ohni zmar!!!
Luboš Šťastný

Hasičský svátek na Řípu
Poprvé se setkají hasiči ze širokého okolí Podřipska na svém
setkání 28. října 2019 u příležitosti 101. výročí vyhlášení
samostatnosti. Organizace této ojedinělé akce se ujal šéfredaktor
Hasičského čtení Josef Pepa Nitra, druhý nejstarší český sbor
dobrovolných hasičů z Roudnice nad Labem, OSH Litoměřice a
sbory Podřipska, především okrsek Horní Beřkovice, pod záštitou
starosty Roudnice nad Labem Františka Padělka a za velké
podpory starosty Krabčic Jiřího Šimáčka. Akce se také účastní
první český sbor z Velvar a nejstarší činný pražský sbor Praha-

Braník. Nebudou chybět ani zástupci profesionálních podnikových hasičů z HZS Ústeckého kraje a
Spolany Neratovice. S ukázkou hasičských soutěží děti z Vědomic a Tuhaně. K vidění bude jak
historická technika v čele s koněspřežkami z Libkovic a Cítova, Laurinka z roku 1926 Libochovic a
řada moderních požárních automobilů, včetně kontejnerů nouzového pře-žití. Mimo jiné si
návštěvník díky roudnické firmě Meva vyzkouší, jak se dýchá pomocí přístroje. Své výrobky tu
představí prodejce požární techniky Stimax a bude tu stánek s hasičskými dárky, na kterých bude
logo akce. V informačních stáncích se hosté nebývalého setkání budou moci seznámit s městem a
akcemi Roudnice nad Labem, preventivní činností HZS Ústeckého kraje a nabídkou Ha-sičské
vzájemné pojišťovny.
K tak významné akci patří i pořádná hudební kulisa. Zajistí ji Velký dechový orchestr Mělník
pod taktovkou Josefa Šebesty, který bude hrát už před půl dvanáctou při pokládání kytic u sochy
praotce Čecha a pak bude doprovázet slavnostní průvod na místo setkání, kde po odhoukání poledne zahraje československou státní hymnu a po uvítání starostou Roudnice nad Labem další
skladby. Ty už však budou patřit k úvodu pestrého programu, ve kterém budou ukázky mladých hasičů z Vědomic a Tuhaně. Jelikož už bude podzim a může se ochladit, tak v rámci zabezpečení občerstvení jsme rádi přijali nabídku firmy Fernet Stock s ochutnávkou jejich výrobků.
Brněnská firma Alerion, která pro hasiče vyrábí nádherné prapory, připravila pro vybrané
pamětní stuhy, které budou slavnostně předány na vrcholu Řípu v šestnáct hodin, stejně jako
účastnické pamětní listy. K tomu místní hasiči připravují na legendární české hoře vodotrysk, který
zajistí dálkovou přepravou vody.
Těšíme se na hojnou účast! Oslavme společně svátek své krásné vlasti a zároveň tradičně
dobrou hasičskou pospolitost.
Josef Pepa Nitra
Program Prvního setkání hasičů na Řípu 28. října 2019:
11.00
11.15 - 11.20
11.20 - 11.30
11.30 - 11.55

12.00 12.05 - 12.10
12.10 - 12.15
12.15 - 12.20
12.20 - 12.40
12.40 - 13.00
13.00 - 17.00

16.00 - 16.15

soustředění zástupců delegací a sborů u sochy praotce Čecha
v Krabčicích/Rovné, nástup čestné stráže SDH Velvary a praporů SDH
Velvary a SDH Roudnice n/L
zahrání písně „Ach synku, synku“,
položení kytice u sochy praotce Čecha za doprovodu „Pochodu krále“ z
opery Dalibor od Bedřicha Smetany,
průvod na místo setkání v pořadí česká vlajka, prapory SDH Velvary a SDH
Roudnice, Velký dechový orchestr Mělník, starosta města Roudnice n/L,
náměstek SH ČMS, prezident podnikových hasičů, ředitel HZS ÚK, hlavní
organizátor, starosta OSH Litoměřice a další hosté s partnerkami, prapory,
hasiči a jejich příznivci, Laurinka z Libochovic s hosty-seniory, koňské
zápřahovky.
hasičské houkání poledne,
československá státní hymna,
přivítání účastníků – hl. organizátorem Josefem Pepou Nitrou, patronem akce
Františkem Padělekem a za hasiče starostou OSH Ivo Šachem,
hudba zahraje „Intrádu k českým dějinám“ Otakara Jeremiáše,
ukázka přípravky SDH Vědomice (10 dětí) pod vedením paní Cibulkové,
ukázka mladých hasičů SDH Tuhaň, (7 dětí) pod vedením Františka Dvořáka,
ukázky historické a současné techniky - koněspřežky SDH Libkovice a Cítov, požární
automobil z r. 1926 Libochovice, CAS SDH Roudnice n/L, kontejner nouzového
přežití HZS ÚK, firmy STIMAX, možnost zkoušky dýchacích přístrojů firmy MEVA
Roudnice n/L, pro děti příležitost hašení domečku malou džberovkou SDH Braník,
dálková přeprava vody na vrchol Řípu zabezpečená okrskem Horní Beřkovice a
zavěšení účastnických stuh na vybrané prapory sborů a předání účastnických a
děkovných listů u rotundy.

Vaří naši muži
V sobotu 5.10.2019 se konal první ročník
soutěže „Vaří naši muži“ aneb o nejlepší
svíčkovou.
Pravidlem soutěže bylo donést minimálně
2 porce svíčkové na smetaně s libovolným
druhem masa.
Celkově bylo v soutěži 10 vzorků a tak
tříčlenná porota (Verča Fuksová, Radka
Vnoučková a Jana Kolčiterová) měla
nelehký úkol vybrat ze všech těch vzorků
jenom těch 5 nejlepších.
Každá svíčková byla jiné barvy,
chuti, konzistence a jak samy porotkyně
potvrdily, nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší. Všechny byly dobré, což potvrdili i diváci,
kteří po soutěži sami ochutnávali.

Po společné finální poradě porota vybrala 5 nejlepších v následujícím pořadí:
5. místo
Matěj Kříž
4. místo
Jan Veselý
3. místo
Luděk Fuksa
2. místo
Marek Justa
1. místo
Petr „Indoš“ Abrt
Ráda bych touto cestou všem soutěžícím
„Našim mužům“ poblahopřála a poděkovala za účast.
Smekám pánové před vámi klobouk.
Zároveň přidávám poděkování panu
starostovi Františku Feixovi a zastupitelstvu za podporu, vinařství Schoř
za sponzorský dar a nemalý dík patří
panu Petru Petráčkovi za azyl a sponzorství. Těším se na další setkání s vámi všemi někdy příště na další akci u
nás v Libkovicích pod Řípem.
- Irena Křížová -

Kuchařský koutek paní Feixové
MŘÍŽKOVÝ KOLÁČ
60 dkg hladké mouky
20 dkg cukru krupice
16 dkg hery
2 vejce
1 prášek do pečiva
8 lžic mléka
vanilkový cukr
Vypracujeme těsto, 1/3 těsta dáme na stranu a zbytek vyválíme. Vložíme do formy a potřeme marmeládou podle
vlastní chuti. Zbytek těsta vyválíme a nakrájíme na proužky,
položíme na marmeládu.
Pečeme ve vyhřáté troubě do zlatova.
KOŠÍČKY S OVOCEM
20 dkg hladké mouky
10 dkg másla
8 dkg cukru
2 žloutky
citronová kůra
1/2 prášku do pečiva
Vypracujeme těsto a naplníme do formiček na košíčky a
upečeme.Uvaříme puding necháme vychladnout a
zašleháme 1/2 másla. Ozdobnou trubičkou nastříkáme na
košíčky a ozdobíme ovocem.
- Jana Feixová -

Rekonstrukce kuchyně v mateřské škole.
V měsíci červenci a srpnu proběhla rekonstrukce kuchyně v mateřské škole Libkovice
pod Řípem. Byla vyměněna celá kuchyňská
linka spolu s troubami, varnými deskami a
odsávači. Zároveň byla provedena rekonstrukce el. rozvodů, rozvodů vody, rozvodů
odpadů a výměna keramického obložení v
kuchyni. Linku zhotovil pan Vojtěch Pětník,
který má svou truhlárnu u nás v obci,
zednické a elektrikářské práce provedl pan Luboš
Šťastný mladší. Celá rekonstrukce vyšla obec na 241 tis. Kč z toho nám
Ústecký kraj přispěl 108 tis Kč. Rekonstrukce zlepšila hygienické
podmínky v kuchyni naší mateřské školy, která má naplněnou plnou
kapacitu dětí. Zároveň se zlepšily i pracovní podmínky pro paní kuchařku.
- MVDr. František Feix -
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NA VYDÁNÍ LIBKOVSKÉHO OBČASNÍKU
spolupracovali:
MVDr. František Feix, Miroslav Hrstka, Jana Feixová,
Tomáš Kutlík, Luboš Šťastný, Irena Křížová, Olga Gottwaldová, Joel Ruml
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 je na internetových stránkách
www.libkovicepodripem.cz.
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