Vážení spoluobčané, na prvním letošním zasedání zastupitelstvo obce schválilo
plán akcí na rok 2020. Bohužel s nastalou situací vlivem virové nákazy Covid 19
všechny tyto akce padají.
Vláda nařídila obcím, aby se postaraly o své občany starší 70-ti let, bez
jakékoliv její pomoci. Proto obec vyzvala tyto občany, aby se přihlásili se svými
požadavky, zároveň vyzvala i naše mladší spoluobčany, aby nabídli svou pomoc.
A musím konstatovat, že těch, kteří nabídli svou pomoc je víc než těch co pomoc
potřebují. Je to potěšující zjištění, že tato kritická chvíle nás zase všechny spojila.
Vážení nebojte se přijít požádat o pomoc, budeme se snažit Vám to zajistit,
neříkám že to bude všechno a hned, ale co bude v našich silách tak pomůžeme. Jinak
vám všem přeji pevné zdraví a doufám, že za půl roku řekneme, že je to za námi.
MVDr. František Feix – starosta obce

Myslivecký ples
Myslivecký spolek Kostomlaty pod Řípem – Libkovice pod Řípem

Myslivecký spolek tak jako každý rok uspořádal 18.1.2020 tradiční myslivecký ples.
Hosté zaplnili sál kulturního domu téměř do posledního místa.
V průběhu večera vystoupila
Libkovická děvčata se svou
tělocvičnou skladbou, za což
sklidila ohromný aplaus.
Tombola na plese měla 400 cen
z čehož 70 ks byla zvěřina.
K tanci a poslechu hrála kapela
Fantasie, která hrála již druhým
rokem a má stále úspěch.
Myslivecký spolek děkuje všem
účastníkům plesu a dárcům
tomboly, kteří ho tím
podpořili. Rovněž děkuje
Libkovickým děvčatům a těší
se na další spolupráci.
Zároveň zve všechny na
příští ples, který se
uskuteční v sobotu
16.1.2021.
Za myslivecký spolek
František Feix

Jak dál s odpady v obci.
Vážení spoluobčané, jak jste již
zjistili, obec musela zvýšit
poplatek za svoz komunálních
odpadů. Důvodem zdražení je
zvýšení cen za svoz a likvidaci
odpadů od dodavatelské firmy.
Mnozí z vás řeknou tak změňte
firmu. To však není vůbec
jednoduché,
protože toto
odvětví ovládají tři velké firmy,
které si mezi sebou rozdělili trh
a nikoho na něj nepustí.
Existuje pár malých firem, ale
ty musí dodržovat pravidla
velkých firem, jinak je ty velké
firmy zlikvidují.
Dalším faktorem, jež přispěje k navýšení poplatků je novela zákona o odpadech, jež říká, že
obec musí vytřídit v roce 2020 45% odpadů, v roce 2021 55% odpadů, 2022 60% odpadů a
pokud tato čísla obec nedodrží, bude platit více za skládkování a to od 800 Kč v roce 2021
po 1600 Kč v roce 2025 za tunu uloženého odpadu na skládku.
Na obci jsme věděli, že se na
nás všechny tyto zákonná
opatření připravují a proto
jsme vybudovali odpovídající
sběrný dvůr, kde můžete
vytříděné odpady odložit a
řada z vás svůj odpad třídí
poctivě, za což jim děkuji, ale
najdou se i tací, kteří odpad
netřídí a ve sběrném dvoře
dělají nepořádek. Ve sběrném
dvoře jsou však kamery a
každému budou takto
nevytříděné odpady vráceny
s ostudou domů. Přemýšlíme
rovněž o zavedení motivačního
systému pro třídění odpadů, ale lístkový systém jsme zatím zavrhli, protože by se okamžitě
začal odpad hromadit za obcí a již v současné době uklízíme 20 m3 odpadů každý rok
vyvezených za obec. Existují systémy, jež by registrovaly vytříděné odpady každého z nás a
na základě toho by po dosažení určitého množství mohl každý z nás obdržet slevu na
poplatku, ale zase tyto systémy něco stojí a jejich přínos nepokryje náklady na ně, je to
prostě začarovaný kruh.
Věřte však, že se obec bude snažit udělat co nejvíc pro to, aby platby za komunální odpad
byl pro vás co nejpřívětivější, jsme na stejné lodi.
František Feix - starosta

Konec války v Libkovicích
V letošním roce uplynulo 75 let od skončení nejničivějšího konfliktu našich dějinách,
a to 2.světové války, a proto by nebylo na škodu si připomenout, jak tyto události zasáhly
naší obec, a jak tyto chvíle prožívali obyvatelé naší obce.
Blížící se konec války, potažmo blížící se příchod přímých válečných událostí bylo
patrný v naší obci už počátku roku 1945. Hned 6. ledna bylo na vyšší příkaz obecním
úřadem sepisováno, kdo jaké má vhodné nářadí, které by se dalo využít na zákopové práce.
Na budování zákopů a překážek odjeli 11. ledna Josef Řepa, Miroslav Jirásek, Josef Urban,
Miroslav Hrstka a Antonín Trč. Ti byli odesláni k budování protitankových překážek na
rakousko-maďarské hranice. Počátkem února byly odeslány koňské povozy ze tří statků na
svážení dřeva do křivoklátských lesů, které bylo využito k budování různých překážek a
zátarasů.
V polovině února mohli také pozorovat záři, která byla vidět při velkém náletu na
Drážďany. Bojová činnost amerického letectva byla zaznamenána i 14. února kolem
poledne, kdy američtí letci , tak zvaní kotláři, napadli vlak u blízké Ctiněvsi. Tento útok se
obešel bez obětí na životech, jen strojvedoucí a topič lokomotivy byli zraněni.
V tomto období se začali také objevovat v naší obci běženci, kteří opouštěli území,
které již bylo přímo zasaženo frontou. A tak se koncem února objevovaly v obci stovky
běženců. Tento příval vyvolal nutnost zajistit jim alespoň nějaké přístřeší a stravování.
Ubytování nakonec našli ve škole, kde se stejně již od Vánoc nevyučovalo, protože nebylo
uhlí. Ze tříd byly vystěhovány školní lavice a jiný školní inventář,který byl dočasně
uskladněn ve stodole Václava Hrstky čp.41. Transporty obvykle čítající několik stovek lidí
se pak v obci objevovaly téměř pravidelně. O stravování se staraly místní ženy, které pro
uprchlíky vařily pod vedením Ladislava Pavlíčka v kotlích na dvoře školy. Později se pro
uprchlíky vařilo ve statku čp. 43, kde jich byla také většina ubytována. Ze školy tito nezvaní
hosté odešli 7. března a po jejich odchodu bylo zjištěno, že některé zařízení bylo poničeno a
vůbec celá škola jejich přítomností velmi utrpěla. Z obce poslední běženci odešli 26. dubna
večer. Tím si sice obec oddechla, ale stejně panovaly trochu obavy z příštích událostí.
V posledních měsících války mohli také libkováci sledovat dva nálety, a to 23.března velký
nálet na Kralupy. Asi po týdnu nato se konala sbírka na náletem postižené Kralupy, která
vynesla celkem 6150 korun, které následně předal učitel Vondráček do Kralup. Druhý nálet
nedaleko od naší obce byl 17. dubna, a to útok na tankoviště paliv v Hněvicích. I tento nálet
mohli libkováci pozorovat, a některé bomby padaly mimo Hněvice nedaleko od Bechlína.
Květnová revoluce proběhla v obci klidně, stejně jako v Roudnici, která však byla z
neznámých důvodů 9. května bombardována sovětskými letadly, načež 10. května dorazila
do města Rudá armáda. Němečtí běženci ani armáda se v Libkovicích nenacházeli a tak se
mohl v sobotu 5. května bez potíží ujmout vlády Místní národní výbor, který vznikl na
podnět z Roudnice. V jeho čele stanul Josef Schoř čp.130, jeho zástupce byl Josef Michalec
z čp.85 a dalším členem byl dosavadní starosta František Petráček čp.29. Obec zaplavila
vlajková výzdoba, tentokráte však jen československých praporů a byly odstraněny všechny
německé nápisy. Ostatně pokyn k odstranění německých nápisů na nádraží, který vydalo
Ministerstvo vnitra byl na mnoha místech mylně vykládán a stal se na mnoha místech
podnětem k revolučním akcím. V obci byly postaveny hlídky se sídlem v Sokolovně a
kupodivu beze zbraní. Mezi staveními čp. 43 a čp.5 byla postavena slavobrána na uvítání
Rudé armádě. Do obce dorazili 10. května vojáci a důstojníci 53. gardové tankové brigády
generálmajora Vasilije Sergejeviče Archipova ze sestavy 6. tankového sboru 3. gardové

tankové armády 1. ukrajinského frontu. Vojáci Rudé armády v Libkovicích obsadili školu,
kde si zřídili marodku, ale po návratu řídícího učitele Vondráčka z Prahy byla zase
vyklizena. Jednotky Rudé armády, které byly umístěny v obci opustily obec 29. května.
Na tomto místě bych rád citoval slova přímého účastníka květnových událostí, tehdejšího
kronikáře obce, řídícího učitele Jaroslava Vondráčka.
5. květen 1945
V sobotu 5. května ráno jsem jel do Roudnice k očnímu lékaři. Již za vsí jsem potkal
několik lidí, kteří mi oznámili, že v Roudnici všude vlají československé, ruské, anglické a i
americké prapory, „že už je to tady.“ Den na který jsme přes šest let čekali.
V Roudnici bylo rušno. Všude prapory, všude rozruch, ale také i nejistota.Pak
mohutný průvod s československým a rudým praporem v čele. U školy proti kostelu stála
německá pohotovost. Vrátil jsem se spěšně domů, všude prapory, německé nápisy
odstraněny. U obecního úřadu shluk lidí, na obecním úřadě se ustanovoval Národní výbor.
Tvořeny občanské hlídky. Já po dvou dnech služby (nebylo zbraní – strážnice v sokolovně)
jsem odjel na kole přes Kralupy do Libčic a do Roztok, chtěje pomáhati v Praze. Byl jsem
však nucen zůstati v Roztokách, kde jsem sloužil jako voják a pak po krátkou dobu jako
velitel samostatné čety. Dne 9. večer jsem dojel s pancéřovým vlakem do Prahy, kde jsem
sloužil u velitelství úseku „Vratislav“.
Navrátiv se z Prahy dostal jsem brzy milou návštěvu: vojáci Rudé armády, kteří byli
v Libkovicích snad 2 či 3 dny, byly také přikázáni bytem do našeho domu, rozuměj čísla 79.
Byl to gardový kapitán Kolesnikov
Andrej Pavlovič, domovem v daleké
Střední Asii – v Alma-Atě. S ním dva
mladí, velmi milí hoši: Nikolaj Zajčenko z Kavkazu od výběžku Apšeronského a Sergej Gromov z oblasti
Gordovskoje. S nimi „denščik“ Petr,
bručavý, ale velmi hodný sluha kapitánův, který pořád potřeboval z
kuchyně „talierky, vilky, lošky a nože.
Za nimi přicházeli jiní (továrišči) a
tak tu bylo velmi rušno a veselo.V
prvních dnech měli Rusové s sebou
také dva zajatce. Jeden byl Angličan
z Porthmouthu, kterého někde vzali z
německého zajetí a kterého brzy odvezli do Prahy. Druhý byl Němec z
Norimberka, s kterým kamarádsky
zacházeli a jehož později předali jinam.
Tento zajatec byl nejspíše člen Národního výboru Svobodné Německo, který vznikl v
průběhu války z německých zajatců a pomáhal Rudé armádě v agitační práci proti
nacistické armádě a připravoval kádry pro budoucí správu Německa. Že to asi nebyl
obyčejný zajatec můžeme také usuzovat z toho, že když se asi v polovině května objevil v
obci německý voják a žádal o jídlo, nekompromisně ho pronásledovali a zastřelili.
14. května také přišel o život za nejasných okolností jeden příslušník Rudé armády, který je
pohřben na místním hřbitově.
- Miroslav Hrstka -

Kuchařský koutek paní Feixové
Čokoládové flamery
1/2 l mléka
7 dkg dětské krupice
4 dkg cukru
5 dkg hořké čokolády
Mléko přivedeme k varu a přidáme krupici, cukr a
uvaříme kaši, pak přidáme čokoládu.
Nalijeme do poháru a necháme vychladit. Jako druhou
vrstvu uvaříme vanilkový pudink.
Nakonec ozdobíme šlehačkou a ovocem.

Velikonoční sýrová roláda
400 g cihly
200g šunky
4 vejce
100g taveného sýra
50g másla
kapie, okurka
Cihlu dáme do mikroténového sáčku a
vaříme dokud nezměkne. Pak rozválíme
mezi folií a poklademe šunkou. Sýr,
máslo, vejce na tvrdo smícháme do pomazánky a natřeme na šunku. Dáme
proužky papriky a okurky. Smotáme do
rolády a zabalíme do alobalu. Dáme vychladit do lednice.

Velikonoční bochánek
500 g hladké mouky
80 g cukru
1 droždí
citronová kůra
1 žloutek
80g oleje
vlažné mléko podle potřeby
Zaděláme těsto , necháme vykynout a pak
vytvarujeme bochánek, který potřeme vejcem a
posypeme mandlovými lupínky.
Pečeme ve vyhřáté troubě.
Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová
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