Slovo starosty
Vážení spoluobčané, obecní úřad a zastupitelstvo ve spolupráci s přispívajícími občany naší obce
se rozhodli založit novou tradici a vydali toto první vydání Libkovického občasníku. V tomto
občasníku bychom Vám chtěli sdělovat, věci týkající se jak chodu obce, tak i věci kulturně
společenské a sportovní konané v naší obci.
Uplynulo půl roku od zvolení nového zastupitelstva do čela obce, tento půl rok byl hlavně z mé
strany takový seznamovací, a to hlavně s chodem úřadu. Věřte, že to bylo úplně něco jiného, než to
s čím jsem do funkce šel. Ale toto období si myslím už skončilo a během tohoto roku bych chtěl, aby
obec uskutečnila tyto investiční akce a to za prvé výstavbu dětského hřiště před rybníkem. Pro tuto
lokalitu se zastupitelstvo rozhodlo z důvodu umístnění ve středu obce a blízkosti mateřské školky,
která ho bude moci rovněž užívat. Další investicí bude výstavba komunikace u devíti parcel a
oprava přístupové komunikace. Pro toto se zastupitelstvo rozhodlo z důvodu, aby se zatraktivnil
prodej nabízených parcel. Pokud se tyto parcely prodají, obec získá další prostředky na investice a
v obci přibydou další mladí lidé a tím přibydou i další prostředky do rozpočtu obce. Mezi tím obec
zrekonstruovala část interiérů s výměnou elektrického vedení na obecním úřadě.
Mnoho z nás již delší dobu postrádá v naší obci společenský život, který by naše občany
začal zase spojovat. Proto vás vyzývám, neváhejte a se svými nápady na rozvoj společenského
života v obci přijděte a pokusíme se je realizovat. Je třeba však osobní angažovanosti podívejte se
co všechno naši předci dokázali spolu realizovat a to nemyslím jen to, že postavili sami kostel a
sokolovnu, ale i to jaké pořádali plesy, zábavy a slavnosti. Spolky byly angažovány v každé aktivitě
v rámci obce, například uctění památky padlých a jiných.
Ale abych jen nepsal, ale ukázal i svou aktivitu chci obnovit tradici vítání občánků v naší
obci, vždyť tyto děti jsou naše budoucnost a jejich rodiče se rozhodli v naší obci strávit svůj život a
vychovávat zde své děti, proto je důstojné jim za to poděkovat, alespoň touto cestou a jejich malé
potomky přivítat mezi námi.
Na závěr chci vyzvat ty jimž není jedno, jak se v naší obci žije, ať neztrácí svůj zájem a
děkuji jim za to.
MVDr. František Feix, starosta obce

Rozvoj místní mateřské školy
Ráda bych Vám blíže představila Mateřskou školu se školní jídelnou Libkovice pod Řípem.
Během posledního desetiletí prošla budova školy postupně celkovou rekonstrukcí. V současné době
nabízíme dětem moderně zařízenou školu, dobře vybavenou hračkami a pomůckami pro jejich
rozvoj a vzdělávání. Součástí školy je školní zahrada vybavená dětskými herními prvky. Škola má
kapacitu maximálně 25 dětí.
Předškolní vzdělávání je nezastupitelné, důležité a je to dobrý start do života. Mateřské školy
jsou součástí české vzdělávací soustavy, vzdělávají děti podle školních vzdělávacích programů.
Vzdělávací program naší školy se jmenuje „Hrajeme si od jara do zimy“. Nabízí dětem deset
tematických celků pro deset školních měsíců. Tak třeba jeden měsíc se zajímáme o zvířátka a jejich
život- učíme se o nich říkanky, písničky, kreslíme a malujeme je, čteme v knihách o jejich životě,
starší děti dokáží spočítat jejich mláďata, poznat na jakou hlásku začíná jejich název, mladší děti se
je učí pojmenovat, cvičíme jako obratné opičky apod.. Další témata jsou například „Ten dělá to a
ten zas to“- poznávání různých povolání, „Kouzelný svět pohádek“, „Já človíček na světě“poznávání lidského těla a péči o své zdraví. Nabízíme dětem témata jim blízká, která jim pomáhají
při různých hrách a činnostech rozvíjet jejich dovednosti a znalosti. Kromě tohoto programu
nabízíme dětem ještě další aktivity jako je plavecký výcvik pro děti od čtyř let, angličtinu pro
předškoláky, školní výlety, divadelní představení v naší škole nebo v sousedních Kostomlatech pod
Řípem.
Naše děti se také zapojují do dění v obci. Každý rok vystupujeme v místním kostele a na
„Vánočním ladění“ u obecního úřadu. V tomto roce nás nově čeká vystoupení na vítání občánků.
Důležitým cílem našeho školního vzdělávacího programu je výchova dětí ke zdraví a zdravému
životnímu stylu. Výchova dětí ke zdravému životnímu stylu zahrnuje propojení zdravé výživy,
pohybové aktivity, vnitřní pohody dítěte a zdravého prostředí. Začít v dětství je nejvýhodnější,
protože nevhodné zvyklosti se v dospělosti těžko odstraňují. Pedagogové důsledně využívají běžných
událostí ve školce, které děti přirozeně vedou k porozumění zásadám zdravého životního stylu.
Všichni dobře víme, že dnešní děti rády vysedávají u televizoru, počítače či tabletu a pomalu se z
jejich života vytrácí pohyb. Proto se snažíme poskytovat dětem dostatek podnětů i prostoru pro
různé pohybové aktivity. Z tohoto důvodu uvažujeme spolu se zřizovatelem o využití velkých
půdních prostor školy na vybudování nové ložnice pro odpočinek dětí. Stávající ložnici, která je
propojená se třídou a hernou, bychom využili jako tělocvičnu. Tam by děti mohly v bezpečném
prostředí pod stálým dohledem pedagogů rozvíjet své pohybové dovednosti a kladný vztah ke
sportu.
Malá jednotřídní vesnická školka, jako je ta naše, nabízí dětem oproti velkým školkám řadu
výhod. Je to především klidné prostředí, méně hluku a nervozity, spojení s přírodou. Noví žáčci
přicházejí do skupiny dětí, které se navzájem znají. Výhodou je i to, že ve třídě jsou děti různého
věku. Ty nejmenší děti vidí, co starší kluci a holčičky dělají, jak se mezi sebou chovají a mohou je
napodobovat. Navíc v kolektivu se vždycky najdou starší holčičky, které se rády starají o menší děti,
což ocení naši benjamínci i paní učitelky. Věkově smíšené třídy poskytují dětem mnoho podnětů k
rozvoji sociálních dovedností. Starší děti mají více kompetencí, nejvíc pomáhají paní učitelce i
dětem. Někteří mrňouskové využívají příležitost a nechávají si rádi pomáhat, řada dalších se
naopak snaží napodobit ty starší. Smíšená třída je prostředím, které v dětech podporuje rozvoj
empatie a radosti z pomoci druhému.
V tomto školním roce odchází do školy osm dětí. Držíme jim palce a zároveň už se všichni těšíme
na nové děti, které přijdou od září mezi nás.
Eva Šmídová, ředitelka školy

Pálení čarodějnic
Čarodějnický rej ovládl ve čtvrtek 30.4.2015 Libkovice pod Řípem. Filipojakubská noc patřívala a
do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům.
Na základě této tradice
zastupitelé obce společně se SDH
uspořádali u hasičárny
„Pálení čarodějnic“
D J Charles se postaral o zábavu
a hrál hity, které bavily až do večerních
hodin.

Sešla se spousta dětí i dospělých všichni si užili odpoledne plné her, zábavy a tance. Děti
převlečené za čarodějnice se zúčastnily volby
„Miss čarodějnice 2015“.

Zábavné odpoledne bylo
završeno zapálením vatry
s čarodějnicí a následným
opékáním špekáčků.
Hojnou účastí Libkovičáků byli organizátoři
velmi mile překvapeni.
Poděkování patří těm, kteří pomohli nejen s přípravou, ale i samotnou realizací
zábavného odpoledne.

Dobrovolní hasiči v Libkovicích pod Řípem
Tak jako většina obcí má své dobrovolné hasiče, tak i v naší obci máme sbor
dobrovolných hasičů, který má svou tradici. Jeho vznik se datuje od roku 1901. Příští rok bychom
tedy měli oslavit stopatnácté jubileum Sboru dobrovolných hasičů v Libkovicích pod Řípem.
Základním posláním hasičů je chránit životy, zdraví a majetek obyvatel před požáry.
Poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, živelných pohromách, které ohrožují život,
zdraví a majetek obyvatel nebo životní prostředí, které vyžadují provedení záchranných a
likvidačních prací. Vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj
jejich osobností, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických
schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému
lidskému společenství, jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany,
ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí. Podporovat všeobecnou sportovní činnost
svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobností, jejich intelektuálních a tělesných
schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu,
sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost, organizovat a
podporovat výkon dobrovolnictví.
Nadále se v naší obci snažíme propagovat a udržet historii a slávu sboru a navázat na jeho
tradice, i když od některých jsme byli nuceni z různých důvodů odstoupit, jako jsou například máje.
Tato pro některé občany hezká a nezapomenutelná tradice je pro náš sbor finančně a organizačně
neuskutečnitelná, v současné době si tak velkou a náročnou akci nemůžeme dovolit.
Také občané a hlavně mládež ztratili o tuto tradici zájem a poslední dobou nechodili podpořit
hasiče ani na zábavu,což je nám při našem snažení velice líto. Zapůsobit na mládež je také jedním z
našich cílů, založit kroužek mladých hasičů. S náborem dětí chceme začít od června, inspiraci
čerpáme u okolních sborů, které mají dlouholetou tradici a zkušenosti s vedením kolektivu mladých
hasičů. Věřím, že i v naší obci se najdou nadané děti, zapálené pro tu to ušlechtilou zájmovou
činnost v kolektivu mladých hasičů. Chceme, aby podstatou a hlavním předmětem kolektivu
mladých hasičů, dorostenců a dorostenek bylo uspokojovat zájmy dětí a mládeže prostřednictvím
všestranné činnosti, zejména při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších
volnočasových aktivitách včetně organizování soutěží, preventivně výchovné činnosti v oblasti
požární ochrany, vzdělávacích
akcí a dalších aktivit.
Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy
pomáhá při ochraně před rizikovými projevy chování –
šikanou, vandalismem, kriminalitou, drogovou závislostí,
alkoholismem a dalších. Nebude to lehký úkol, vedoucí si
budou muset doplnit školení a vyčlenit čas s vedením
mladých hasičů, ale hlavním jejich úkolem na samém
začátku bude sehnat finanční prostředky pro jejich
výstroj, výzbroj, nářadí, startovné na soutěžích a ostatní
činnost, Jsme sbor, který má dvacetsedm členů a
neprovádí žádnou podnikatelskou činnost, sbor uhrazuje
náklady své činnosti ze svých příjmů, které jsou zejména
tvořeny členskými příspěvky nebo dary od občanů,
začátky proto nebudou vůbec lehké.

Také snad pro to a také ve snaze pomoci své obci a možnosti získat pro sbor nějaké finanční
prostředky, se již hasiči rozhodli přihlásit do úspěšného programu recyklujte s hasiči, který by měl
být přínosem hasičům i jejich spoluobčanům. Sbírat budeme vysloužilé malé i velké
elektrospotřebiče, elektrické i elektronické nástroje (mrazáky, chladničky, televize, pračky, sušičky,
myčky, sporáky, trouby, mikrovlnné trouby, vysavače, fény, topinkovače, vrtačky a podobně).
Utržené finanční prostředky za tuto prospěšnou činnost chceme použít na činnost mladých hasičů.
Občané si mohli povšimnout, že v naší obci působí také výjezdová jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce, která je složená z dobrovolných hasičů našeho sboru. Pro někoho těžko pochopitelné,
dvojí hasiči, ale takto je to dáno ze zákona o požární ochraně.
Každá obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH), pokud na
základě zákona o požární ochraně nesdružila prostředky s jinými složkami k vytvoření společné
jednotky. Starosta obce jmenuje nebo odvolává velitele této jednotky po vyjádření Hasičského
záchranného sboru kraje.
Jednotka SDH obce působí při zdolávání požárů, při záchranných pracích a plní úkoly obce v
souvislosti s ochranou obyvatelstva (evakuace, ukrytí, nouzové přežití obyvatelstva).
Samozřejmě, že i na samotnou naši obec se vztahují povinnosti uložené zákonem o požární
ochraně s ohledem na kategorii činnosti (bez zvýšeného, se zvýšeným nebo s vysokým požárním
nebezpečím). I obec musí mimo jiné, vytvářet například podmínky pro hašení požárů a pro
záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární
techniku, únikové cesty a přístup k nouzovým východům, k zařízení elektrické energie, k uzávěrům
plynu, topení, což mnozí naši spoluobčané mnohdy nerespektují a tímto neuváženým a nebezpečným
jednáním ohrožují nás všechny občany.
Také každý člen jednotky SDH musí splňovat určitá kritéria, jako jsou preventivní zdravotní
prohlídky, kurzy pro svěřenou techniku a velení, musí procházet pravidelnými školeními, cvičením a
podobně. Pro tuto činnost musí být také řádně vybaveni. V dnešní době je přece nemyslitelné, aby
někdo zdarma a zcela dobrovolně na záchranu svých spoluobčanů a jejich majetku nasazoval svůj
život a zdraví s holýma rukama, proto je částečně vybavována obcí ze svého rozpočtu. Již třetím
rokem má jednotka k dispozici požární vozidlo značky TATRA 815, které obec díky schválení většiny
bývalého zastupitelstva a hlavně také díky bývalé starostce obce zakoupila za velmi výhodnou cenu
a tak se zasadili o větší bezpečnost naší obce na úseku požární ochrany. Hasiči hned po zakoupení
vyjeli s tímto vozidlem na pomoc do oblastí zatopených povodní a zasahovali v Litoměřicích,
Terezíně a Českých Kopistech. Nejspíše na základě této nezištné pomoci byli naši hasiči odměněni
krajským úřadem tak jako většina dalších jednotek a to dotací na zakoupení části výzbroje a
výstroje pro jednotku dobrovolných hasičů obce.
Naší jednotce se také tímto vozidlem podařilo zachránit miliónové hodnoty v naší obci,
jak již bylo dříve napsáno v Ústeckém deníku. V roce 2014 jednotka vyjížděla v naší obci ke dvěma
požárům do peletkárny ve firmě p.Materny a k jednomu velkému požáru pole v Bechlíně. V letošním
roce jsme zatím vyjeli jednou k hašení kontejneru naplněným odpadem, který někdo úmyslně
zapálil.
V měsíci květnu 2015 si katolická církev připomíná památku svatého Floriána. Svatý Florián je
považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm - hasičů, kominíků, hutníků, hrnčířů a
podobně. V ikonografii je představován obvykle v oblečení římského důstojníka s nádobou na
hašení, případně přímo hasí požár. Většina sborů si právě proto v měsíci květnu připomíná svá
jubilejní výročí, na které zvou také náš sbor, jako například sbor dobrovolných hasičů v Roudnici
nad Labem, kde jsme byli účastníky oslav 150 výročí sboru a 110 výročí sboru dobrovolných hasičů
v Černěvsi, kde jsme prováděli ukázky hašení s touto naší historickou technikou, kterou nám mnohé
sbory závidí.
S pozdravem ohni zmar
starosta sboru dobrovolných hasičů v Libkovicích pod Řípem
Luboš Št'astný

Oslavy 160 letého výročí postavení evangelického kostela
V neděli 31. května uspořádal místní farní sbor Českobratské církve evangelické oslavy u
příležitosti 160 letého výročí postavení zdejšího evangelického kostela, který byl vůbec prvním e
vangelickým kostelem s věží a zvony v
Čechách. Slavnostní bohoslužbu vedl
synodní senior Českobratrské církve
evangelické Mgr. Joel Ruml.
Bohoslužby se zúčastnilo i
několik vzácných hostů.
Při odpoledním shromáždění se
přítomní dozvěděli mnoho zajímavého o
historii zdejších varhan a o historii
evangelíků a historii zdejšího sboru
zasvěceně vyprávěl syn bývalého faráře
Libkovicích Br. Ondřej Pellar.
Celými oslavami provázel Mgr. Zdeněk
Bárta
________________________________________________________________________________

Vítání občánků
V sobotu 6. června se znovu po létech obnovila tradice vítání nových občánku. Obecní úřad
tuto oslavu uspořádal pro osm nových občánků ve společenské místnosti hasičské zbrojnice, kde je
přivítal pan starosta MVDr.František Feix s paní místostarostkou Petrou Černíkovou.

Nové občánky přišly přivítat s pásmem říkanek děti z mateřské školky a o hudební doprovod
celé oslavy se postaral pan Jiří Mandys z Roudnice n. L.

Vážení Libkováci,
když mě pan starosta seznámil s návrhem vydávat místní periodikum Libkovický občasník,
tak jsem tuto aktivitu přivítal, protože si myslím, že by v naší obci mohla vzniknout platforma, kde
by jednotliví občané mohli formou příspěvků vyjádřit své názory na dění v obci. Jistě ne každý
bude ochoten sednout si a psát článek do obecních novin, ale bylo by podle mého názoru dobré,
aby se našel okruh přispívatelů, kteří by touto formou měli možnost zveřejnit věci, které trápí okruh
jeho přátel, či sousedů .
Jsem toho názoru, že se nemusí jednat jen o kritiku toho, co se nepodařilo. I příspěvky ve kterých by
bylo možno někoho pochválit nebo zviditelnit budou určitě vítány.
Já sám osobně bych se chtěl věnovat ve svých příspěvcích, jako kronikář obce, hlavně
historii obce, a to jak ze starší historie, tak i z té relativně nedávné.
Na tomto místě, ve svém prvním příspěvku bych občany Libkovic chtěl seznámit s tím
faktem, že se již několik posledních let připravuje publikace o historii naší obce, a to od nejstarších
dějin osídlení v lokalitě Libkovic až prakticky po současnost. V současné době se již tato práce
dokončuje, a kniha by měla vyjít v tisku do konce letošního roku.
O kvalitě tohoto díla
vypovídá složení
autorského kolektivu,
který vede PhDr. Emil
Voráček, DrSc. z
Historického ústavu AV
ČR, a jehož členové jsou
autoři jednotlivých
kapitol. Pravěk zpracoval
archeolog PhDr. Martin
Trefný PhD., mimo jiné
ředitel Podřipského
muzea v Roudnici nad
Labem, Libkovice ve
středověku nám přiblíží
PhDr. Jan Hasil PhD. z
Archeologického ústavu
AV ČR a Mgr Tomáš Velička z Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, raným novověkem
nás provede Mgr. Pavla Hasilová z Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, historii obce v
18.a 19. století zpracoval Mgr Pavel Fabini z Masarykova ústavu AV ČR v Praze a dějiny obce ve
dvacátém století mají dva autory a to PhDr. Pavla Dufka PhD. a Mgr. Davida Hubeného, oba z
národního archivu v Praze. Jsem rád, že jsem měl možnost se zapojit do toho projektu, u jehož
počátku a hlavním iniciátorem byla bývala starostka obce paní Floriánová.
Pevně věřím, že se tato práce setká s ohlasem hlavně u občanů Libkovic, protože jsem
přesvědčen, že málo obcí bude mít tak odborně zpracovanou svou historii, jako ta naše. Škoda jen,
že i tato kniha má své obsahové hranice a není v jejich možnostech, aby se do ní vešly všechny
materiály, které se podařilo v archivech dohledat. Právě z tohoto důvodu jsem rád, že formou
příspěvků do Libkovického zpravodaje budu mít prostor s některými zajímavostmi občany naší obce
postupně seznámit.
M.H.

Jak s odpady v obci:
V tomto článku bych vás chtěl seznámit s problematikou odpadů. Ale abych začal úplně od
začátku, od roku 2018 se bude moci ukládat na skládky jen 30 % komunálního odpadu a od
roku 2024 již se na skládky nebude moci ukládat žádný komunální odpad.
Jak všichni víte poplatek za odvoz odpadu v naši vesnici činí 500 Kč na osobu a rok, ale ani
takováto výše poplatku nepokrývá celkový náklad na svoz odpadu v naší vesnici a obecní
rozpočet musí na tuto službu doplácet nemalé prostředky. Ale kdybychom dokázali poctivě
třídit veškerý náš odpad náklady na tuto službu by rapidně klesly, a dovolím si říct, že i
poplatek za tuto službu by se snížil. Zastupitelstvo obce mělo v plánu vybudovat z bývalého
statku č. 16 sběrný dvůr mezi tím, však došlo k odkoupení statku soukromou osobou. Další
možnost se nabízí obci udělat sběrný dvůr v místě bývalého polního hnojiště v ořechu, které
je v majetku obce, má to však jeden háček, místo je v zimních měsících těžko dostupné a
nevím, zda všichni občané tam budou jezdit, rovněž elektrický proud se tam bude těžko
zavádět. Proto obec zatím zůstane u systému třídění odpadů do popelnic na tříděný odpad s
tím, že by se zvýšil počet nádob a míst pro tříděný odpad.
Dále obec je povinna zajistit likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu
(BRKO). Do BRKO patří v posekaná tráva z vašich trávníků, rostlinné zbytky z kuchyně a
vše co je rostlinného původu.Živočišné odpady jsem, ale nepatří, ty jsou řešeny
veterinárním zákonem. Řada z Vás likvidaci BRKO řeší svým vlastním kompostem a myslím
si, že toto je ten nejsprávnější způsob jaký existuje a zákon o odpadech tento způsob bere
jako předcházení vzniku odpadů a všem těm, kteří toto dělají za to děkuji. Na obecním
úřadě již je připravená vyhláška, která řeší problém s BRKO vznikající v obci a u těch
občanů kteří svůj kompost nemají. Čekáme však na rozhodnutí min. životního prostředí o
přidělení dotace na zakoupení hnědých popelnic pro občany, kteří budou mít zájem o
likvidaci BRKO prostřednictvím obce a svozovou techniku za obecní traktor, jíž by se svoz
BRKO v obci řešil. Projekt se jmenuje: Svážíme BRKO z obce. Systém bude takový, že ten
kdo zažádá, dostane hnědou popelnici na BRKO a obec zajistí jednou týdně od dubna do
října odvoz tohoto odpadu. Likvidace pak proběhne jako komoditní kompostování, což je
rovněž dle zákona o odpadech předcházení vzniku odpadů. Kompostovat se bude na již
zmíněném polním hnojišti v ořechu. Hnojiště se však bude muset zajistit, aby zde
nedocházelo k neoprávněnému ukládání všeho možného, jak to bylo v předcházejících
letech zvykem.
Závěrem chci udělat rekapitulaci toho, jak má občan nakládat s jednotlivými odpady:
1.

Vytřídit všechen odpad podle druhů tímto způsobem.

a) Plast do nádob určených na plasty ty budou v obci 4 s tím, že vytříděné pet lahve
a nápojový karton (tetrapack) lze ještě odevzdávat v pytlích na obecním úřadě.
b) Papír do nádob na papír ty budou v obci tři.

c)

Směsné sklo do nádoby na sklo ty zůstanou pouze dvě.

d)

BRKO, ten občan, který sám nebude chtít kompostovat doma na zahradě
bude tento materiál ukládat doma do hnědé popelnice a obec bude tento
materiál od dubna do listopadu svážet na komunitní kompostování.

e) Kovový odpad lze dát do sběrny za peníze nebo odevzdat na obecním úřadu.
2. To co opravdu zbyde, patří do popelnice co má každý z vás doma, kterou vyváží ASA.
3. Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce) a nebezpečný odpad (oleje, chemikálie,
pneu) jejich svoz zajistí obec dvakrát ročně.
4. Likvidaci elektrických zařízení (pračky, myčky, vrtačky a podobně) budou zajišťovat
dobrovolní hasiči obce a to tak, že dvakrát ročně provedou svoz po obci.
Pokud každý z nás bude třídit tak jak jsem napsal je po starostech a ušetříme všichni. Děkuji
všem, kteří se snaží třídit a neznečišťují naše životní prostředí v okolí.
MVDr. František Feix starosta obce

Pokud by někdo měl zájem do příštího vydání Libkovického občasníku přispět svým
článkem, neváhejte a své podměty, náměty a příspěvky zasílejte
na e-mail
obec.libkovice@seznam.cz případně předejte v kanceláři obecního úřadu. Budeme moc
rádi.

Obec Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem 181, 413 01
IČO 00263915,
Tel. 416 874 124,

e-mail: obec.libkovice@seznam.cz
ID datové schránky: eyjaquv,

www.libkovicepodripem.cz
Bankovní spojení: KB 9323471/0100,
ČNB 94-5111471/0710

Úřední hodiny:
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

07:00 – 17:00
07:00 – 14:30
07:00 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA VYDÁNÍ LIBKOVSKÉHO OBČASNÍKU
spolupracovali:
MVDr. František Feix starosta obce, Eva Šmídová ředitelka MŠ, Miroslav Hrstka
Luboš Šťastný JSDH, Olga Gottwaldová
grafické zpracování:
Miroslav Hrstka

