Vážení spoluobčané, vánoce jsou před námi a v Libkovicích jsou všechny stavební
práce hotové. Chodník od Kubešů k obchodu již plní svou funkci. Svoz biologicky
rozložitelného odpadu skončil, ale občané dál mohou ukládat tento odpad po domluvě a
nebo každý lichý týden v sobotu od 9 do 10 hod na místě komunitního kompostování
v silážním žlabu. Do sběrného dvora občas někdo přinese koberce či nábytek, ale tento
odpad patří do velkoobjemu a ten obec sváží dvakrát ročně, proto ho tam prosím
neodkládejte a vyčkejte na tento svoz.
Protože stále se vyskytuje problém s odhozenými odpadky, tak obec zakoupila dva
nové odpadkové koše, jež jsou umístěny u zastávky a u rybníka a snad to přispěje
ke zlepšení čistoty v naší obci.
Policie více začala vymáhat dodržování silničního zákona a snad i to přispěje ke
zlepšení vzhledu obce. Došlo k vykradení obecního úřadu, zloděj způsobil odcizením jen
zanedbatelnou škodu, ale velkou škodu způsobil poškozením dveří a oken.
Na rozsvěcení vánočního stromku se letos tak jako každý rok, sešlo dost obyvatel
naší obce a tak jsme společně zahájili advent v naší obci, který zdejší Evangelický sbor
okořenil svým adventním koncertem, jenž má vysokou úroveň a jsem na ně pyšný, že ho
dokážou zorganizovat.
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým, ale i jménem celého zastupitelstva
klidné prožití svátků vánočních a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

MVDr. František Feix

Hasiči na Řípu
Státní svátek, 101. výročí vzniku republiky, oslavili dobrovolní hasiči z
Podřipska poměrně velkou akcí, a to prvním ročníkem Setkání hasičů pod
Řípem. Tohoto setkání, které se uskutečnilo ve sváteční den 28. října 2019
se účastnili nejen všechny sbory z Podřipska, ale i sbory dobrovolných
hasičů ze vzdálenějších koutů naší země a některé sbory přijely i z Moravy.
I když několik
dní před pořádáním akce panovaly
obavy z předpovědi počasí nakonec vše
dobře dopadlo a po celý sváteční den
svítilo slunce, i když bylo přeci jen
trochu chladněji. Program, který byl
rozložen na celé odpoledne začal
slavnostním nástupem zúčastněných
sborů u sochy Praotce Čecha v Rovném.
Zde byly položeny věnce a pak se jednotlivé sbory seřadily do průvodu, ve
kterém byly zastoupeny některé sbory se
svou historickou technikou. O hudební
doprovod se staral Velký dechový orchestr z Mělníka za řízení Josefa Šebesty, který hrál při pokládání kytic, potom říznými pochody hrál do kroku průvodu, který zamířil na místo slavnostního zahájení v prostoru na úpatí Řípu. Zde byl slavnostní
nástup všech zúčastněných sborů. Oficiální zahájení první setkání hasičů pod Řípem zakončilo v
poledne houkání všech sborů, které zde měli k dispozici nějakou techniku.
V průběhu celého odpoledne pak probíhal pestrý a
hlavně zajímavý program, kde nechyběly ukázky
činnosti jak profesionálních tak i dobrovolných hasičů. S ukázkou hasičských soutěží dětí se
předvedly sbory z Vědomic a Tuhaně, k vidění zde byla historická koněspřežná stříkačka našich
hasičů a hasičů z Cítova, automobilová stříkačka Laurin a Klement, kterou předvedli hasiči z
Libochovic. Mimo historickou techniku zde byla k vidění i moderní technika profesionálních hasičů
z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a Spolany Neratovice. Své stánky, kde
prezentovaly hasičskou výstroj a výzbroj
tady měly také různé firmy, za které
budu jmenovat jen Mevu Roudnice nad
Labem a Hasičské obchodní centrum
Stimax. Brněnská firma Alerion, která
pro hasiče vyrábí nádherné prapory,
připravila pro sbory, které se setkání
účastnily se svými historickými prapory
pamětní stuhy, které byly na závěr
celého setkání předány na vrcholu Řípu.
Nelze také opomenout, že tohoto setkání
se účastnil i nejstarší sbor dobrovolných
hasičů z Velvar, který byl založen v roce
1864 a nejstarší pražský činný sbor z
Prahy- Bráníka.

Velkému zájmu návštěvníků se také těšila
dálková doprava vody z úpatí Řípu až na vrchol,
kterou měl po organizační stránce na starosti
starosta našeho sboru dobrovolných hasičů
Luboš Šťastný. Ono sehrát deset jednotlivých
sborů tak, aby se chovaly jako jeden sehraný
tým není asi jednoduchá záležitost. Ale dlužno
podotknout, že se vše podařilo a z naší historické koňky, kterou také museli dopravit na
vrchol, vytryskl u rotundy slavnostní vodotrysk.
Díky příznivému počasí toto setkání navštívilo
poměrně dost diváků, kteří byli s průběhem

celého dne určitě spokojeni. A že bylo zájemců o práci hasičů opravdu hodně by mohli asi nejvíce
povídat účastníci dálkové dopravy vody, protože zástupy zájemců jim na mnoha místech
komplikovaly jejich činnost. O občerstvení všech se mimo firmy Fernet Stock, která zde měla velké
zastoupení, staralo několik stánků s klobásami, langošemi, pivem i limonádou, tak že nespokojen
asi neodcházel nikdo.
–

Miroslav Hrstka -

Selská rebelie na Podřipsku
Po skončení třicetileté války byla většina panství hospodářsky značně zdevastována,
a proto se jednotlivé vrchnosti snažily vybudovat silné hospodářské zázemí. V této době
vznikaly ve větší míře panské dvory a k obhospodařování k nim náležejících pozemků začala
vrchnost využívat neplacené práce svých poddaných, to znamená roboty. Hlavně při sezoních pracích, jako bylo setí, žně, orba nebo vinobraní se spoléhalo na práci poddaných
oproti najímání nádeníků nebo jiných sezónních dělníků, kterým se muselo ovšem zaplatit.
Aby na panských dvorech vyšla práce ještě levněji, přestali šafáři na dvorech držet méně
kusů tažného dobytka a místo toho
začali ve větší míře používat potahů, které měli k dispozici jednotliví sedláci na panství. Od poloviny sedmnáctého století se tak
začaly zvyšovat nároky na poddané i na panstvích Lobkoviců.
Například na dolnobeřkovském
panství, ke kterému patřila i část
Libkovic se zvýšila potažní robota
z jednoho dne v týdnu na tři dny.
Potažní robota znamenala pro
sedláka tři dny pracovat pro vrchnost se svým potahem bezplatně.
Přibyly i jiné povinnosti, jako pracovat v lese při kácení a výrobě
sáhového dřeva.
Na roudnickém panství přibyly
Jaroslav Špillar
Robota
i nové pěší roboty pro sedláky i chalupníky, které byly ještě navíc k robotám potažním. Pěší
roboty byly určena především pro ty poddané, kteří neměli takový majetek, aby mohli vlastnit tažná zvířata. Pro sedláky byla povinnost pěší roboty o to tíživější, že ji chápali jako
určité ponížení jejich postavení na vsi, kdy je jednak více zatěžovala z časového hlediska i
větším pracovním nasazením, ale i z hlediska jejich sociálního postavení, kdy museli vykonávat práce, které byly dříve výhradně určeny sociálně nejslabší vrstvě obyvatelstva. Navíc ještě k navyšujícím se robotním povinnostem se snižovala mzda za práce, které robotní
povinnosti nepodléhaly. V Libkovicích se jednalo hlavně o práci na vinicích. Velkou nevoli
vyvolávaly také primusy, což byla povinnost poddaných nuceně odebírat a přednostně
si kupovat zboží a potraviny, které produkovala vrchnost ve svých provozech. Většinou se
jednalo o pivo z panských pivovarů, pálenka, sýry a v případě Libkovic i o méně kvalitní
víno z panských vinic. Vrchnost také určovala poddaným, do kterého panského mlýna mají
vozit své obilí k semletí. Stížnosti byly hlavně na většinou méně kvalitní zboží z panských
provozů a na jejich neustále se zvyšující cenu. Nová na lobkovických panstvích byla také
povinnost chovat panské husy, respektive odvádět místo nich na vrchnostenský úřad určitý
plat. Situaci nakonec vyostřilo několikaleté období neúrody na konci sedmdesátých let
sedmnáctého století a poddaným na panstvích celého království došla trpělivost. Na panstvích patřícím Lobkovicům se poprvé objevily rebelantské nálady v polovině března 1680
v severních částech Litoměřického kraje, odkud se žačaly šířit po celém území lobkovického dominia. Tyto události pochopitelně zasáhly i Libkovice a zdejší sedláci se spojili s
poddanými v Nové Vsi. Všichni rebelanti zde odmítli robotovat a scházeli se v novoveské
hospodě, kde plánovali další kroky. Do okolních vsí začali psát lístky, na kterých vyzývali

všechny obyvatele, aby odmítli robotovat, opatřili si vhodné zbraně a byli připraveni být v
příštích dnech k dispozici. Těm, kteří váhali a nechtěli se k akci připojit vyhrožovali, že je k
tomu násilím přinutí. Neví se kolik lístků bylo celkem napsáno, ale v kanceláři roudnického
panství se dochoval jeden zadržený lístek, který společně napsali rychtáři z Cítova, Libkovic, Daminěvsi a Kostomlat, který byl určen pro poddané v Horních Beřkovicích, Jeviněvsi,
Mlčechvostech, Vepřku, Sazené a Budihostic. Nejprve se vypravili na roudnický zámek zástupci z Encovan, kteří přednesli vrchnosti své požadavky. Nesouhlasili hlavně se zvýšením
roboty a s prímusy. Kníže jim slíbil, že všechno prošetří, ale více než cokoli jiného se snažil
zjistit, kdo to vše vymyslel a kdo jsou hlavní organizátoři rebelie. Poté dorazila do
vrchnostenské kanceláře i delegace z dolnobeřkovského panství. Ti vymysleli novou taktiku,
jak by bylo možno dosáhnout úspěchu. Rozhodli se využít obav vrchnostenských úředníků z
rebelie a přišli s tím, že se nechtějí vyvázat z poslušnosti vrchnosti a rádi zůstanou věrnými
poddanými knížete. Ale za to chtěli snížit potažní i ruční robotu. Dokonce si troufli vypracovat a vrchnostenským úředníkům předat návrhy, které by vyhovovaly jejich představám.
Chtěli snížit potažní robotu na jeden den v týdnu, pěší robotu nechtěli vykonávat vůbec.
Navíc se chtěli vrátit ke starým zvykům, kdy různé práce nad rámec roboty byly placeny.
Například za štípání dřeva, nebo při mlácení obilí byla určitá část rozdělena mezi mlatce.
Navíc poddaní z dolnobeřkovského panství vyhrožovali, že pokud nebudou vyslyšeni, odejdou z panství pryč.
Nicméně i po těchto událostech se vrchnost snažila vzniklou sitaci řešit smírně. Všichni byli pouze napomenuti, aby řádně plnili své povinnosti a byli propuštěni domů. To
ovšem znamenalo, že se žádných úlev nedočkali a proto se rozhodli své požadavky prosazovat jinde, a to přímo u císaře. Vybraní vyslanci a deputace z roudnického a dolnobeřkovského panství se sešli na Mělníku, kde se všichni radili o dalším postupu a u místního měšťana si nechali sepsat petici pro císaře, který toho času pobýval v Praze. Tuto jejich
aktivitu se jim však nepodařilo utajit před vrchností a proto tedy, když delegace poddaných
dorazila do Prahy, byla okamžitě zatčena a odvedena do vězení. Museli také odevzdat sepsanou petici, která se tak dostala do rukou knížete Lobkovice a určitě mu velkou radost nezpůsobila. Ten sepsal svou zprávu, ve které kritizoval své poddané, že své povinnosti vykonávají liknavě, že mnohdy při robotě udělají více škody než užitku a že panské víno si musí
kupovat jen jednou do roka, což je podle jeho názoru přijatelné. Mezi tím bylo do kraje
povoláno vojsko, které mělo nastolit pořádek. Byla jmenována vyšetřovací komise, která
měla za úkol najít vůdce povstání a případně je potrestat. Do čela této vyšetřovací komise
byl povolán svobodný pán Kryštof Harant, podle nějž se komise nazývala Harantova.
V polovině dubna byli zástupci všech vsí povoláni na zámek do Roudnice, kde komise zasedala, a zde měli všichni znovu přísahat věrnost knížeti a tu potvrdit podáním rukou vrchnostenským úředníkům, což nakonec všichni také udělali. Potom se jich většina také mohla
vrátit domů. Zadrženi zůstali jen ti, kterým byla prokázána největší vina na přípravě rebelie.
Z Libkovic byli propuštěni všichni bez toho, aby jim komise udělila nějaké tresty. Ze všech
lobkovických panství bylo nakonec odsouzeno za vzpouru proti vrchnosti třináct poddaných, z toho padly tři hrdelní tresty, které byly také ještě téhož dne vykonány. Rozsudek
komise a přítomnost vojska odradila poddané od dalších projevů neposlušnosti a situace se
postupně uklidnila. Ostatně svůj podíl na uklidnění situace měl Robotní patent, který císař
Leopold I. vydal ještě téhož roku pod dojmem série nepokojů, které vypukly v celé zemi. Ten
upravoval a vymezoval povinnosti, které může vrchnost na poddaných v rámci roboty vyžadovat. Proto selská rebelie na Podřipsku měla svůj smysl a vrchnost musela od té doby dodržovat jistá pravidla
- Miroslav Hrstka -

Vánoční ladění
Jak se už stalo
hezkou předvánoční tradicí v naší obci, první
adventní neděli jsme se
sešli před obecním úřadem, abychom společně
rozsvítili letošní vánoční stromek. I když je rozsvěcení vánočního stromu spojeno s Mikulášskou nadílkou pro děti,
kde bývá větší účast zajištěna, přesto musím
konstatovat, že se tato
akce stále těší velkému zájmu občanů,
kteří neváhají přijít tento den před
obecní úřad, aby si poslechli vánoční
koledy, které nám tento rok přijel zahrát
soubor Pozdní sběr. Letos opravdu hráli
moc hezky.
Velice pěkné bylo také vystoupení našich nejmenších z mateřské školy.
Dětí, které si připravily pásmo písniček
a básniček, a které nám tento podvečer
zpříjemnily. Celé toto představení přitáhlo velkou pozornost nejen rodičů a
prarodičů dětí, ale se zájmem si je
vyslechli všichni přítomní.
O občerstvení se postaral pan Petráček, u kterého byly k dispozici teplé nápoje jako čaj
nebo svařák, které přišly všem v tento
chladný podvečer určitě vhod. Ani
klobásy z udírny určitě nebyly marné a
byl o ně velký zájem.
Velký zájem byl také jako jiné
roky o nabídku vánoček a jiného předvánočního sortimentu, které ve svém
stánku nabízela paní Feixová s paní
Křížovou, myslím ani ony nestačily uspokojit všechny zájemce. Všem přítomným se opět líbil slaměný Betlém, který
každoročně připravují naše ženy a letos
v něm bylo opět o figurku více.
Pro děti byl asi největším lákadlem příchod Mikuláše s andělem a
čertem, a u kterého u těch nejmenších nechyběly mnohdy slzičky. Ale následná nadílka všechno
napravila. A myslím, že jsme se večer rozcházeli domů s dobrým pocitem.
–

Miroslav Hrstka -

2.ročník Dýňodlabání

V sobotu 2.11.2019 jsme se opět po roce v hojném počtu sešli ve dvoře u Petráčků na 2. libkovském Dýňodlabání. Jak velké tak i malé
děti za pomoci rodičů s nadšením dlabaly dýně, které jim věnoval
Obecní úřad Libkovice pod Řípem. Některé děti si vyráběly zvířátka z
kaštanů a kytičky z listů, které jim věnovala p. Pavla Pocnerová. Po
dlabání jsme všichni vyrazili na průvod obcí osvíceni lampióny a

oblečeni ve strašidelných maskách. Na
konci cesty děti zdolávaly stezku odvahy. Děti byly opravdu statečné, sem tam
ukápla i slzička.Po strašení jsme se
všichni znovu sešli u Petráčků na dvoře,
kde na nás čekal zapálený oheň na opékání buřtů. Děti byly odměněny sladkostmi a pamětním listem a pokračovalo se ve volné zábavě.Tímto chceme především poděkovat Obecnímu
úřadu Libkovice pod Řípem, p. Petru Petráčkovi za občerstvení, p. Jaroslavu Panochovi, p. Lukáši
Kindlovi, p. Tomášovi Baumovi za velkou pomoc.
- Eva Limberková, Karel Šťástka -

Nejkrásnější dýně
V sobotu 19.10.2019 proběhla před obecním úřadem v Libkovicích pod Řípem soutěž o

„NEJKRÁSNĚJŠÍ DÝNI“.
Během odpoledne proběhla přejímka i samotné vyhlášení vítězů.
I přes nižší účast všechny dýně, které byly přihlášeny do soutěže a následně po nějakou dobu
zdobily okolí obecního úřadu byly moc pěkné a vydařené.
Děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili a pomohli vyzdobit naší ves krásnými dýněmi.
Byly vyhlášeny tři soutěžní kategorie
Děti
1. místo
Ellen Fuksová
Rodiče s dětmi
1. místo
Terezka Michálková s rodiči Vendou a Bárou
2. místo
Míra Preibiš s maminkou Terezkou
Dospělí (od 15ti let)
1. místo
Matěj Kříž

2. místo

František Feix

- Irena Křížová -

Kuchařský koutek paní Feixové
Perníčky
40 dkg
14 dkg
5 dkg
2
2
1
1
2
1
Poleva:

hladké mouky
moučkového cukru
másla
vejce
lžíce rumu
lžička sody
lžička koření do perníku
lžíce medu
bílek na potření
Bílek vyšleháme a přidáme moučkový
cukr.
Vše smícháme, vyválíme a vykrajujeme perníčky,
ještě teplé potřeme bílkem, zdobíme cukrovou polevou.

Linecká kolečka
50 dkg hladké mouky
25 dkg másla
20 dkg moučkového cukru
1
prášek do pečiva
2
žloutky
4
lžíce mléka
vanilkový cukr
Vše smícháme v hladké těsto a vykrajujeme
kolečka nebo jiné tvary. Po upečení slepujeme
marmeládou.

Kokosové sušenky
35
13
15
10

dkg polohrubé mouky
dkg másla
dkg moučkového cukru
dkg kokosu
1
vanilkový cukr
2
vejce
Smícháme, vyválíme a vykrajujeme kolečka
pečeme na 180 stupňů asi 5 minut.

Skořicové sušenky
25 dkg hladké mouky
13 dkg moučkového cukru
10 dkg másla
1 vanilkový cukr
1 vejce
1 lžíce skořice
Smícháme, vyválíme a vykrajujeme kolečka pečeme na 180 stupňů asi 5 minut.
Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová

Adventní koncert
Další tradiční akcí v předvánočním období je v posledních letech Adventní koncert
Smíšeného pěveckého sboru Intermezzo ze Mšena u Mělníka. Tak jako v minulých létech, tak
i letošní třetí adventní neděli náš kostel navštívil
tento soubor, aby pod vedením sbormistra Josefa
Šebesty přispěl svým vystoupením k převánoční
náladě.
V letošním programu tématicky vychází
z historických proměn
adventních a vánočních
zpěvů, jak českém, tak i

evropském prostředí. První část koncertu byla
vyhrazena skladbám z českých kancionálů a uvedla
ji píseň Adama Michny z Otradovic, „Chtíc, aby
spal“ ze sbírky Česká mariánská muzika z roku
1647. V druhé části programu nám soubor představil čtyři poetické skladby, které v celoevropském kontextu zdomácněly a staly se tak stálou
inspirací vánočních prožitků, a jako hlavní skladba zde zazněla koleda Adeste fideles z počátku 17.
století. V poslední části adventního koncertu v podání Intermezza zazněly skladby vánočního populáru, která vyvrcholila skladbou Johna
Lennona Happy Christmas.
Zajímavým
programovým doplňkem byla umělecká recitace Romance štědrovečerní od Jana Nerudy v podání členky
souboru Jany Žižkové,
která celému vystoupení souboru dodala
jěstě příjemnější rozměr. Úvodním slovem
určitě potěšil i br. farář
Joel Ruml.
–

Miroslav Hrstka -

Hasiči
Hasiči přejí šťastný nový rok 2020
Konec starého roku a začátek nového roku se neodvratně
blíží, většina z nás bilancuje a vyhodnocuje své úspěchy, ani u nás
ve sboru dobrovolných hasičů to nebývá jinak, o aktivitách,
úspěších nebo také ne úspěších našeho sboru a jednotky už toho ale
bylo během roku v tomto občasníku napsáno hodně, a tak se tu na
tohle téma moc rozepisovat nechci.
Přesto bych se zde ale
rád zmínil o poslední
velké akci, nazvané
první setkání hasičů
pod Řípem, které
proběhlo 28. října k
příležitosti oslav 101
výročí vzniku naší
republiky. Byli jsme
jedni ze spolupořadatelů a jsme na to
patřičně hrdí, že jsme
se s naším sborem a
technikou účastnili této
skvělé akce. Na Řípu
jsme měli i svůj vlastní
stánek s nealko nápoji a klobásou, který hlavně zajišťoval stravu a občerstvení pro naše
členy a ostatní dobrovolné hasiče okrsku Horní Beřkovice. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem přátelům, kamarádům a hasičům, kteří s provozem v našem stánku pomáhali a postarali se tak o příjemnou atmosféru na Řípu.
Rovněž velké poděkování patří Pavlíně Šmídové, která prezentovala se svojí kamarádkou u našeho stánku své vynikající koláčky, dortíky a teplé nápoje. Musím podotknout, že paní Šmídová byla naším materiálním sponzorem. Forma jejího štědrého daru
spočívala v jednom nádherném velkém dortu ve tvaru hory Říp i s hasiči a třech menších
dortů ve tvaru dráčka Soptíka, které byly dále věnovány našim sborem pořadatelům. Velký
dort byl při slavnostním ceremoniálu předán starostou města Roudnice nad Labem Ing.
Františkem Padělkem otci myšlenky a hlavnímu organizátorovi prvního setkání hasičů pod
Řípem, šéfredaktorovi hasičského čtení Pepovi Nitrovi. Další tři Soptíky jsem předal za náš
sbor a také za okrsek, nejmladším účastníkům akce do třech dětských družstev, které prováděly ukázku v soutěži mladých hasičů.
Vyvrcholením celé akce byl nástup historických praporů u rotundy sv. Jiří a jejich
následné dekorování. Náš sbor měl tu čest, že byl vybrán jeho historický prapor a jako
jeden z mála praporů dekorován stuhou k této příležitosti. Na úplný závěr, na který mnozí
účastníci čekali, proběhla dálková doprava vody z kramářského placu až na vrchol hory
Říp. Tahle část programu málem skončila velkým fiaskem. Hned na samém začátku dálkové
dopravy vody nastaly velké komplikace s rozvozem stříkaček na vrchol, kdy se ulomil závěs
u traktoru, který rozvoz zabezpečoval. Padlo hned mnoho rozporuplných názorů jak
pokračovat nebo celou akci vzdát. Nakonec vzali hasiči vše do svých rukou, a to v pravém

slova smyslu a stříkačky začali nosit do příkrého svahu ručně. Celý zásah tak dovedli do
zdárného konce a vodu dostali s velikým úsilím až na samý vrchol, kde celou akci ukončil
výstřik z naší historické stříkačky.
Tímto okamžikem však práce hasičů nekončila, i když se povedlo traktor opravit,
nastala technická závada pro změnu na vozíku a problém se opakoval, jen s tím rozdílem jak
stříkačky dostat dolů. Hasiči tak končili až v pozdních večerních hodinách a běžný návštěvník akce problém možná ani nepostřehl. Jako velitel okrsku č. 10 Horní Beřkovice
děkuji všem sborům, které se této náročné a vysilující akce, dálková doprava vody na Říp,
účastnili. Opomenout nemohu ani naši jednotku, která vyjela 7. 12. 2019 s vozidlem TATRA
815 v počtu tří hasičů na celodenní dohled již uhašené skládky, o který si v zoufalé situaci
požádalo vedení sládky SONO u Siřejovic. Také jim patří poděkování za jejich nezištnou
obětavou dobrovolnou práci.
V novém roce čeká dobrovolné hasiče i výjezdovou jednotku mnoho úkolů zodpovědné práce a starostí. Hasiči budou na své výroční valné hromadě schvalovat rozpočet
a plán práce na celý rok. Pracovní a kulturní plán, čekají nás brigády (práce na požární
stanici, práce na vozidlech a historické technice), kulturní a společenské akce (Litoměřické
hasičské slavnosti, čarodějnice, retro 1. máj v naší obci, dětské dny atd. ), soutěže, školení,
zdravotní prohlídky, budeme znovu volit své představitele a funkcionáře našeho sboru,
rovněž tak okrsku a okresního sdružení.
Děkuji všem členům našeho sdružení za jejich celoroční obětavou práci, všem našim
sponzorům, podporovatelům, přátelům, kamarádům, známým za podporu a spolupráci
v roce 2019 ale hlavně děkuji jejich rodinám, které sdílejí, tolerují, jejich nadšení pro dobrovolnou činnost. Přeji Vám krásné Vánoce, klidné prožití konce roku, veselého silvestra a
šťastný nový rok bez mimořádných událostí, přeji Vám pevné zdraví, hodně energie, štěstí,
spokojenosti a těším se na Vás v roce 2020.
Za celý sbor dobrovolných hasičů Libkovice pod Řípem přeji všem spoluobčanům,
přátelům naší obce, čtenářům občasníku, všem lidem dobré vůle, všem co dobrovolně
pomáhají druhým, jednotlivcům i skupinám, pěkné vánoční svátky, šťastný vstup do nového
roku bez nehod, požárů a úrazů.
Přáním nás všech je, aby vánoční svátky a poslední dny v roce byly klidné, strávené
v pohodě tak, aby jste pomoc hasičů potřebovali pokud možno ,,pouze“ při zábavách a
kulturních akcích. Proto dávejte dobrý pozor při zapalování svíček, prskavek, rozsvícení
adventních věnců, stromečků, zábavnou pyrotechniku používejte tak, aby nedocházelo
k ohrožení zdraví a majetku nejen vašeho ale i dalších osob. Při použití se řiďte návodem
k obsluze a vždy dodržujte bezpečnostní pravidla. Myslete při tomto počínání i na domácí
mazlíčky, kteří to musí nedobrovolně snášet.
Za SDH Libkovice pod Řípem
Luboš Šťastný
Malý Filípek volá na maminku: „Mami, mami, stromeček hoří“!
Maminka říká Filípkovi: „Filípku říká se, svítí a ne hoří“.
Za chvíli volá Filípek znovu: „Mami, mami, záclona už také svítí“!
Jde Pepíček ze školy, přijde domů a maminka mu říká: „Pepíčku, zapal stromeček“!
Po chvilce přijde Pepíček a ptá se: „a svíčky taky“?

Něco málo pro pamětníky,
aneb jak už Libkovice neuvidíme.

Hospoda U Pavlíčků

Křižovatka U transformátoru

Hospoda U Urbanů
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