Vážení spoluobčané, skončila doba krizových opatření v souvislosti s pandemií
Covid – 19. Jako v celé zemi, tak i v naší obci se život téměř zastavil, a to nejen ve
společenském životě a kultuře, ale hlavně v oblasti ekonomické. Proto obecní zastupitelstvo
rozhodlo o zastavení výběrového řízení na opravu sokolovny, protože vysoutěžená cena
opravy přesáhla 20 miliónů korun. Za normálních okolnosti, by to pro obec realizovatelné
bylo, ale s předpokládaným poklesem příjmů do rozpočtu by to byl hazard. Tak
zastupitelstvo rozhodlo, že se opraví pouze střecha sokolovny, která je v havarijním stavu a
začneme s přestavbou obchodu, na což již peníze obci stačit budou a ještě zbyde na provoz.
Pokud pak vše dobře dopadne, bude se s opravou sokolovny pokračovat v dalších letech.
Obec v současné době opravuje opěrnou zeď ve školce, která hrozila zřícením. Podařilo se
dotáhnout opravu studny v Lázních, která se stane další dominantou v naší obci.
Ve společenském dění bychom chtěli pokračovat, tak jak to bylo před epidemií a jako
zahájení proběhlo uspořádání dětského dne spojeného s otevřením opravené studny
v Lázních. Na podzim by se pak pokračovalo setkání s rodáky a dříve narozenými, vítáním
našich nových občánků.
Trochu se však bojím dalšího vývoje, a to nejen toho ekonomického, který pocítíme
skoro každý, ale i v oblasti sucha, vždyť řadě z nás již zmizela voda ze studní. Budeme se
jako zastupitelstvo snažit, aby ty dopady na naší obec byly minimální.
Přeji občanům a hlavně našim dětem hezké prázdniny a aby se život vrátil k normálu co
nejdříve.
MVDr. František Feix – starosta obce

Noc kostelů
První akcí, která se mohla uskutečnit po odvolání omezení, jenž byla vyhlášena ve
spojitosti s epidemií Corona viru byla Noc kostelů, kterou uspořádal Sbor českobratrské
církve evangelické v pátek 12. června.
Tak jsme se mohli sejít v páteční
podvečer v evangelickém kostele, kde byl
připraven přibližně dvouhodinový program, který všechny přítomné zaujal.
Celým večerem poutavě provázel br. Joel
Ruml a uváděl jednotlivé účinkující.
Během večera vystoupila členka
Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze harfistka Lydie Härtelová,

sopranistka Irena Troupová a člen Symfonického orchestru
Českého rozhlasu v Praze, hobojista David Prosek. V průběhu koncertu, který byl rozdělen na dvě části zazněly
skladby Johanna Sebastiana
Bacha, Georga Fridricha
Händela, Claude Debussyho,
Antonína Dvořáka, Marcela
Tourniera a Jean Baptiste
Loeiletta. Malá přestávka v
koncertu byla využita k příjemnému a neformálnímu
rozhovoru s jednotlivými
interprety, kteří přítomným
posluchačům velice vhodným
způsobem umožnili ještě více
proniknou do tajů vážné
hudby. Po koncertu bylo pro všechny připraveno malé občerstvení a všichni se rozcházeli
plni příjemných zážitků.
–

Miroslav Hrstka -

Ze zasedání obecního zastupitelstva …..
V první polovině roku 2020 se obecní zastupitelstvo ke svému jednání sešlo celkem
čtyřikrát.
Na svém prvním zasedání v únoru 2020 zastupitelstvo obce schválilo:
 koupi pozemku parc.č. 35/3 v obci a k.ú. Libkovice pod Řípem
 rozpočtové opatření 1/2020
 uzavřít smlouvou na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy
projektu na akci: „Zateplení prodejny Libkovice pod Řípem“
 Řád veřejného pohřebiště Obce Libkovice pod Řípem
 plán akcí na rok 2020, a to
- duben – květen – zájezd do divadla
- 4.4.2020 – Ukliďme Česko
- 5.4.2020 – Velikonoční výstava
- 18.4.2020 – Velkoobjemový odpad, Nebezpečný odpad
- 30.4.2020 – Pálení čarodějnic
- 1.5.2020 – Retro 1. máj
- 27.6.2020 – Vítání občánků
- červenec 2020 – Venkovní posezení dříve narozených a rodáků obce
- 28.8.2020 – Rozloučení s prázdninami
- 10.10.2020 – Setkání dříve narozených a rodáků obce
- 31.10.2020 – Dýňování + lampiónový průvod
- říjen – listopad 2020 – Drakiáda a pečení brambor
- 29.11.2020 – Vánoční ladění
Druhé zasedání obecního zastupitelstva proběhlo v měsíci březnu 2020, na kterém bylo
schváleno:
 uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-4009362/VB/001,
LT – Libkovice pod Řípem, čp. 164 svod + kNN/VB/001 KNN
 poskytnout finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro Myslivecké sdružení Háje
Kostomlaty pod Řípem – Libkovice pod Řípem na nákup asfaltových holubů
 rozpočet od Vlastimila Noska, Horní Počáply na kovové víko studny v Libkovicích
pod Řípem ve výši 68.000,- Kč bez DPH
 rozpočet na stavbu – Oprava zdi v Mateřské škole v Libkovicích pod Řípem od
projektanta Jaroslava Skalice a zpracovatele Romana Šáchy ve výši 254.762,38 Kč
s DPH
 jednací řád Krizového štábu obce Libkovice pod Řípem
V měsíci dubnu 2020 bylo naplánováno další zasedání obecního zastupitelstva, na kterém
starosta obce seznámil zastupitele obce s výsledky výběrového řízení na akci „Zateplení
sokolovny čp. 92 s výměnou zdroje tepla“, kdy výběrového řízení se zúčastnilo 6 firem.
Výsledky výběrového řízení – 1. místo společnost MATURE Teplice s.r.o. za částku
19.519.479,02 Kč včetně DPH, 2. místo společnost GKR Roudnice n.L. za částku
20.562.437,84 Kč včetně DPH a 3. místo společnost RB STAV plus s.r.o. za částku
21.511.110,17 Kč. včetně DPH
Zastupitelstvo obce po projednání ruší výběrové řízení na akci „Zateplení sokolovny čp. 92
s výměnou zdroje tepla“, a to vzhledem ke vzniklé situaci v České republice s ohledem na
koronavirus – nouzový stav a karanténa a s tím spojené ekonomické dopady. Rekonstrukce
sokolovny tak proběhne pouze v rozsahu opravy střechy. Dále zastupitelstvo obce pověřuje

starostu vrácením složených kaucí ve výši 50.000,- Kč, které byly složeny účastníky
výběrového řízení.
S ohledem na zrušení výběrového řízení „Zateplení sokolovny čp. 92 s výměnou zdroje
tepla“ starosta obce seznámil zastupitele obce s novým investičním záměrem – oprava
střechy na objektu sokolovny v částce cca 2.100.000,- Kč a s přípravou výběrového řízení
na rekonstrukci obchodu čp. 37 v Libkovicích pod Řípem ve výši cca 7.000.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nový investiční záměr, a to opravu střechy na
objektu sokolovny v částce cca 2.100.000,- Kč a přípravu výběrového řízení na rekonstrukci
obchodu čp. 37 v Libkovicích pod Řípem ve výši cca 7.000.000,- Kč.
Zatím poslední zasedání obecního zastupitelstva proběhlo v měsíci květnu 2020 a bylo zde
projednáno a schváleno:
 účetní uzávěrku za rok 2019, rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu a závěrečný účet.
Výsledek hospodaření obce Libkovice pod Řípem za rok 2019 – zisk ve výši
11.526.524,19 Kč bude převeden na účet č. 432 – výsledek hospodaření
předcházejících účetních období
 účetní uzávěrku za rok 2019, rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu. Výsledek
hospodaření Mateřské školy se školní jídelnou Libkovice pod Řípem za rok 2019 zisk ve výši 44.069,85 Kč bude převeden do rezervního fondu
 prodat geometrickým plánem oddělenou a nově označenou parc.č. 962/3 (oddělená z
parc.č. 962/1) v obci a k.ú. Libkovice pod Řípem
 Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020, o místním poplatku ze psů
 nevyužít předkupního práva k pozemkům – parc.č. 386/43, parc.č. 386/66, parc.č.
664/2, parc.č. 678, parc.č. 776/45, parc.č. 776/51 a parc.č. 776/59 v obci a k.ú.
Libkovice pod Řípem
 delegaci starosty pana MVDr. Františka Feixe k jednání na valné hromadě
společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 18. 6. 2020 od 10 hodin
v Krušnohorském divadle v Teplicích
 záměr obce prodat parc.č. 974/1 v obci a k.ú. Libkovice pod Řípem
 pověřit firmu Eurokom plus s.r.o., Ing. Radek Vraný k organizování výběrového řízení
na opravu střechy na objektu sokolovny Libkovice pod Řípem
 schvalují pověřit společnost TENDRA spol. s r.o., se sídlem Legionářů 72, Mělník k
organizování výběrového řízení na opravu objektu budovy obchodu čp. 37 v
Libkovicích pod Řípem
 uspořádat akci „Otevření studny s dětským odpolednem“, a to v sobotu 27.6.2020 od
16.00 hod. u rybníka v Libkovicích pod Řípem
Zamítnuto bylo:
 poskytnout finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s. ve výši 5.000,- Kč
Obecní zastupitelstvo přijalo bez výhrad:
 zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libkovice pod Řípem, IČ:
00263915 za rok 2019, kdy přezkoumání hospodaření bylo dokončeno zejména na
základě provedeného dílčího přezkoumání, elektronicky zaslaných podkladů a z
veřejně dostupných informací. Návrh zprávy byl projednán dálkovým způsobem,
prostřednictvím telefonické komunikace dne 28.4.2020. Kontrolu provedli pracovníci
odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. M.B. a Ing. M.CH. dne
28.4.2020. Za obec se přezkoumání zúčastnil starosta MVDr. F.F.
- Petra Černíková -

Epidemie v minulosti
V dnešním nahlédnutí do historie bych se chtěl věnovat několika epidemiím, které v
minulosti zasáhly české kraje a potažmo také naší obec. Dnes, kdy se vzpamatováváme z
pandemie Corona viru, který zasáhl celý svět, je dobré si připomenout, že i naši předkové v
různých dobách museli čelit podobným situacím, a ke chvále dnešního zdravotnictví musíme
přiznat, že právě již pravděpodobně překonanou epidemii Covidu-19 se nám díky přijatým
opatřením podařilo zvládnout bez velkých následků. Jistě, pro všechny to znamenalo velká
omezení, můžeme říci, že se kulturní dění v obci zastavilo, a i po ekonomické stránce se s
následky budeme vypořádávat ještě dlouhou dobu, ale toho hlavního bylo dosaženo, a tím
myslím zdraví všech občanů.
Není od věci připomenout, že v podobné situaci se svět a pochopitelně i naše kraje
ocitly právě před sto lety, kdy celý svět zasáhla pandemie španělské chřipky, která měla ovšem fatálnější následky. Ta se objevila
na sklonku první světové války a i tenkrát se
zdálo, že její průběh nebude mít tak hrozivé
následky. Bohužel, opak byl pravdou a epidemie zasáhla celý svět a později bylo udáváno, že za oběť ji na celém světě padlo okolo sedmdesáti milionů lidí.
Pochopitelně se tato epidemie nevyOchrana v době epidemie španělské chřipkky
hnula ani naším zemím a našemu kraji. Jak probíhala epidemie španělské chřipky v naší
obci se mi nepodařilo dohledat, ale z nedaleké Roudnice se zachovaly zprávy, že se v druhé
polovině října 1918 konalo čtyřikrát více pohřbů než bylo obvyklé. I tenkrát pandemie
ochromila celou společnost, většina ordinací byla zavřená, některá města přistoupila k
zákazu konání společenských akcí, a protože železničáři patřili mezi nejvíce nakaženou
skupinu obyvatel, byla silně omezena i veřejná doprava a zastavily se i některé podniky.
Tato epidemie proběhla v několika vlnách a skončila až v roce 1920.
I v dávnějších dobách se naší obci nevyhýbaly různé epidemie, z nichž nejhorší následky mívaly vždy epidemie moru. Morové epidemie sužovaly Evropu již od středověku a
nebylo století, kdy by se vlna nemocí alespoň jednou nepřehnala také přes území českých
krajů, a vždy za sebou zanechávala mnoho mrtvých. Ani rok 1680 v tomto ohledu nepředstavoval výjimku. „Morové povětří“ se tenkrát dostalo do Čech z Uher a přes rakouské
země. V jižních Čechách propukla nákaza již na podzim v roce 1679 a postupně se šířila
do ostatních oblastí země. Na jaře 1680 již zasáhla většinu oblastí, hlavně Čáslavsko, nebo Kouřimsko a přes Rakovnicko se dostala i do Slánského kraje, kam v té době Libkovice
přináležely. V zasažených krajích se nemoc dále rozmáhala a v letních měsích dosáhla svého vrcholu. Letní období bylo díky povětrnostním podmínkám nejrizikovějším obdobím roku,
kdy měla nemoc ideální podmínky ke svému šíření.Na podzim byla epidemie již na ústupu a
poslední případy byly zaznamenány až na koci roku 1680.
Slánský kraj, do kterého Libkovice v té době patřily byl podle dosud známých
pramenů zasažen snad nejvíce. Nebylo města nebo vesnice, kde by mor nepropukl a
neusmrtil i několik desítek obyvatel. Morová epidemie napadala vždy jako první města, a
poté se šířila i do vesnic, kde se zpravidla držela delší dobu. Jejími obětmi se většinou
stávali nejprve chudší a hůře živení jedinci, kteří moru snáze podlehli. Potom se nemoc
rozšířila i do ostatních vrstev obyvatel.

Bohatší lidé si mohli dovolit pomoc lékařů, kteří zde praktikovali jako samospasitelný lék pouštění žilou. Byly k dispozici i všelijaké léky, na postižená místa se přikládaly
baňky a v pokročilejší fázi bylo ještě možno boule proříznout, aby hnis vytekl a zánět se vyčistil. Bohužel tato léčba moc nezabírala. Méně majetní se pochopitelně také snažili léčit
způsoby, které jim byly dostupné. A tak na boule nebo strupy se přikládaly masti, nad jejichž složením by asi dnešní zdravotníci nebo hygienici mocně kroutili hlavou.
Tehdejší lidé je ale byli ochotni používat. Kromě bylin obsahovaly například i prášek ze
sušených ropuch, exkrementy a jiné další zaručené prostředky. Samozřejmě byly i rozumější
rady, jako například bylo důležité, aby nemocný dostával pravidelně dobře najíst z dobrých,
nezávadných a hlavně čerstvých potravin. Chudší obyvatelstvo, které nemělo možnosti se k
podobným potravinám dostat si pomáhalo různými lektvary. Hojně používaným byl česnek,
cibule a různé bylinky většinou svařené a louhované v octu nebo vínu. Jako ostatní léčby,
tak ani tyto způsoby nebyly zpravidla moc účinné.
Po skončení epidemie bylo nařízeno vyhotovit přehled ztrát na životech,
které mor způsobil v jednotlivých krajích.
Povinnost sepsat zprávu o počtu zemřelých připadla farářům, protože ti měli
největší přehled o tom , jak nemoc zasáhla jejich farnosti, jelikož to byli právě
oni, kdo měli na starosti zaopatřování
umírajích, vykonávání jejich pohřbů, ale
také hlavně zanášet tyto údaje do matrik.
Díky tedy farářům Andrease Neumanna z
Račiněvsi a Václava Josefa Mirtze z
Černoučku, kam tehdy Libkovice farností
přináležely, je možné si udělat přehled o
tom, jak morová epidemie naši obec
zasáhla. Na mor v Libkovicích nejvíce
umírali děti a mladí lidé. Celkem zemřelo
na mor pět chlapců a deset děvčat. Mezi
dospělými zemřelo šest mužů a čtyři ženy.
Pouze třem obětem bylo více jak dvacet
Seznam zemřelých na mor v Libkovicích z r. 1680
let, z nichž nejstarší byla Dorota Machová, které bylo 37 let. Ne všichni nakažení ale zemřeli, patnáct nemocných mělo štěstí a opět se uzdravilo. Jak těžce tato událost Libkovice zasáhla si uvědomíme z toho, že v té době měla naše obec přibližně stopadesát obyvatel, a jestliže jich dvacetpět zemřelo, pak to znamená, že zemřela jedna šestina.Ve většině případů
zasáhl mor celé rodiny, z nichž asi nejvíce byla postižena rodina sedláka Zicha, kde zemřelo
šest členů rodiny, dále rodinu Machovu a Karlovu.
I v okolních obcích byla situace podobná a ztráty na životech obyvatel způsobené
morovou epidemií značné. Například v Černoučku bylo obětí 12, v Jeviněvsi 29, v Horních
Beřkovicích 18, v Kostomlatech 15, ve Straškově 19 a ve Vražkově dokonce 55.
Jak je vidět, v minulosti na naší obec dopadaly podobné události s většími důsledky,
a můžeme být jen rádi, že se v dnešní době podobné události dají zvládnout jen s
omezeními, které sice nejsou příjemná, ale nemají fatální následky.
–

Miroslav Hrstka -

Kuchařský koutek paní Feixové
Buchty
50 dkg hladké mouky
1 vejce
8 dkg cukru
10 dkg majolky
1 droždí
1/4 l mléka
špetka soli
máslo na potření
Náplň mák, povidla, tvaroh atd.

Sýrový tatarák
Smícháme několik sýrů podle své chuti,
já jsem nastrouhala eidam , nivu, romadůr
a hermelín.
Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli,
trochu majolky, opepříme a vše smícháme.
Mažeme na topinky.

Cibulové čatní
Nakrájíme červenou cibuli a dusíme
do měkka, nesmí se usmažit do křupava.
Pak přidáme třinový cukr, ocet a
balsamiko.
Osolíme, opepříme. Podáváme ke
grilovanému masu.

Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová

Slavnostní otevření studny
Na akci „Slavnostní otevření studny“, kterou pořádal 27.6.2020 Obecní úřad Libkovice pod
Řípem, jsme se po dlouhé době opět sešli v hojném počtu.

Starosta obce MVDr. František Feix nás přivítal a řekl několik slov o nově zrekonstruované
studni. Pan Luboš Šťastný, starosta Sboru dobrovolných hasičů Libkovice pod Řípem
předvedl, jak studna funguje a někteří odvážní se tak ve slunném počasí i osvěžili v ledové
vodě. Pár povzbuzujících slov nám také řekl i host Radek Černý, bývalý starosta Obce
Lovečkovice a krajský zastupitel.
Poté se všichni přesunuli k hasičárně, kde byly připraveny různé soutěže s odměnou pro
děti. Výborné občerstvení zajistil jako vždy pan Petr Petráček. Reprodukovaná hudba, které
šéfoval pan Karel Šťástka, nás provázela po celou dobu akce.
Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na další hojné setkání.
Eva Limberková

Oslavenci z řad občanů obce Libkovice pod
Řípem od 01. 07. 2020 – do 31. 12. 2020
80. narozeniny
Hroudová Zdenka
Medáčková Vlasta

81. narozeniny
Vurmová Věra

83. narozeniny
Bartoš Jaroslav
Šlégr Daniel

84. narozeniny
Holečková Jiřina
Vocásková Táňa

86. narozeniny
Vízner Vladimír
Medáček Antonín
Suchomelová Růžena

87. narozeniny
Neliba Jiří
Schořová Věra

82. narozeniny
Bartošová Marie

85. narozeniny
Řepová Zdeňka

91. narozeniny
Kapoun Antonín
Koubová Marie

96. narozeniny
Neumann Vladimír
Fuksová Hedvika

Přejeme našim milým oslavencům hodně zdraví a
rodinné pohody do dalších let života.

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

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

Úřední hodiny:
pondělí a středa 07:00 – 17:00
úterý a čtvrtek 07:00 – 14:30
pátek
07:00 – 12:00
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NA VYDÁNÍ LIBKOVSKÉHO OBČASNÍKU
spolupracovali:
MVDr. František Feix, Miroslav Hrstka, Jana Feixová,
Petra Černíková, Eva Limberková,Kristýna Pospíchalová
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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