Vážení spoluobčané,
současný průběh jara a léta je poněkud chladnější, ale dovolenou si snad již
užijeme. Ale abych se vrátil k dění v obci. 10.7. jsme uvítali naše nové občánky a vezmeme
to z gruntu, protože loni jsme je nevítali tak, letos jsme přivítali jak letošní, tak i loňské,
rodiče i já jsme se na to těšili. 7.8. pak proběhne nohejbalový turnaj a dětský den.
Jak jste si již všimli, opravila se autobusová zastávka u kostela, ta prokoukla,
protože někteří naši spoluobčané si z ní udělali doupě, tak jen doufám, že se to již nebude
opakovat. Finišuje rekonstrukce prodejny č.p. 37, obchod již je v provozu, byty se již také
mohou předat, jen venkovní úpravy nám váznou. Byt č. 1 má 58 m2, jsou v něm dva pokoje
a kuchyň a byt č. 2. má 68 m2, v něm pak je obývací pokoj s kuchyňským koutem a ložnice,
součástí bytů bude rovněž sklep a parkovací místo pro nájemníky. Ty z vás, které to bude
zajímat, si při dnu otevřených dveří budou moct byty prohlédnout. Během srpna proběhne
kolaudace a od září se nájemníci budou moct nastěhovat.
V současnosti probíhá výběrové řízení na zakázku rekonstrukce sokolovny, když vše
půjde podle plánu, sokolovna bude hotová v červnu příštího roku. Zakázku vyhrála firma
ARTESO s.r.o. s rozpočtem 17 140 000 Kč. S tímto koutem naší obce mám však i další
představy, a to vybudovat zde víceúčelové sportovní hřiště a on-line dráhu pro bruslaře, aby
nám sokolovna začala konečně žít. Jak vidíte vize jsou, zbývá tedy je naplnit.
Všem spoluobčanům přeji krásné prožití léta a vydařenou dovolenou.
MVDr. František Feix – starosta obce

Noc kostelů
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve
kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované
prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do
kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či
sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro
stavitele křesťanských chrámů.
Noc kostelů vznikla v
roce 2001 v Německu a do České
republiky se rozšířila z Rakouska.
První ročník této akce se v České
republice konal 29. května 2009.
Evangelický kostel v Libkovicích
pod Řípem se této akce zúčastnil
již po čtvrté.
V pátek 28. května 2021 od
18:00 byl pro diváky připraven
pestrý program. Tento rok se v
programu nezapomnělo ani na děti.
Byla pro ně připravena soutěž o
nejhezčí obrázek namalovaný
křídami na chodník před kostelem. Děti se úkolu zhostily s nadšením a kreslení nezůstalo
jen u jednoho obrázku, brzy byl chodník celý pomalovaný. Vybrat vítěze nebylo vůbec
jednoduché, proto si dárek s diplomem odneslo domů každé dítě.
Uvnitř kostela posléze vystoupily se
svým pěveckým vystoupením paní
Renata Hudečková a paní Lenka
Jančíková. Obě dámy na vystoupení
pilně trénovaly, takže výsledek byl
naprosto úžasný.
O seznámení s historii a prohlídku
kostela se postarala paní Marcela
Křížková, která je dlouholetou
členkou farního sboru, tudíž ji
nezaskočila žádná položená otázka.
Byl to příjemně strávený večer a kdo
dorazil určitě neprohloupil. Těšíme
se na další ročníky a všem kdo se na
organizaci podílel děkujeme.

– Kristýna Pospíchalová -

Vítání občánků
V sobotu 10. července 2021 mohla Obec Libkovice pod Řípem po dlouhé odmlce, způsobené
koronavirem, opět přivítat své nové občánky. Nových malých obyvatel na vítání bylo dost.
Minulý rok se totiž kvůli pandemickým opratřením muselo vítání zrušit. Díky tomu se v
sobotu v hasičské zbrojnici sešlo hned 11 dětí. Vzhledem k vysokému počtu vítaných
obyvatel probíhal slavnostní obřad na dvakrát. První várka občánků se vítala od 9:30 a
druhá od 11:00.
Program obou slavnostních obřadů se nijak nelišil. Akci zahájila místostarostka paní
Petra Černíková krátkým proslovem, dále vystupovaly se svým programem děti z mateřské
školy pod vedením ředitelky paní Evy Šmídové a učitelky paní Lenky Fujerové. Po
jmenovitém představení všech přítomných malých občánku se slova ujal starosta obce
MVDr. František Feix, který ve svém proslovu poblahopřál rodičům k narození dětí a popřál
jim hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do života. Děti jsou obrazem svých rodičů.
Následovalo podepisování do pamětní knihy a předání malé pozornosti nově narozeným
dětem.
Celá akce byla ukončena slavnostním přípitkem a fotografováním u kolébky. Po celou dobu
oslavy se o hudební doprovod staral pan Karel Šťástka.
Naši noví občánci:
Sofie Pětníková
Adéla Koubková
Lukáš Kouba
Adéla Beránková
Dominik Doucha
Mikuláš Piller
Bára Herová
Charlotta Žižková
Václav Pixa
Lilly Kaiserová
Jakub Pětník

- Kristýna Pospíchalová -

Telefon
Telefon. Dnes pro každého věc samozřejmá a každodenně používaná. Pojďme se
podívat trochu do historie, jak tato, dnes běžná věc vlastně vznikala.
Všeobecně se vynález telefonu přisuzuje Alexandru Grahamu Bellovi, který svůj
přístroj poprvé předvedl v roce 1876 v americkém Bostonu.Výraznému zdokonalení přispěl i
Tomas Alva Edison. Velmi záhy se ale tento vynález začal šířit z Ameriky do celého světa.
V českém tisku byla informace o Bellově telefonu uveřejněna již v prosinci 1877
v časopise Světozor. Zřízení telefonních linek muselo být ve smyslu telegrafního zákona
z roku 1847 povoleno státem, resp. ministerstvem obchodu ve Vídni. První telefonní linka
v Česku byla uvedena do provozu 10. dubna 1881, a to na vzdálenost dvou a půl kilometru
mezi správou dolu Georg Hartmann v Ledvicích a nádražím v Duchcově. Linku dal
vybudovat saský podnikatel Richard Hartmann. Jaká slova v prvním telefonním hovoru na
českém území zazněla, není známo (na rozdíl od prvního hovoru Grahama Bella).
První telefonní linka v Praze, konkrétně ve
Vysočanech, byla uvedena do provozu
koncem května 1881. Pražská telefonní
ústředna pro prvních 11 účastníků zahájila
provoz 11. srpna 1882, nacházela se na
Malém rynku (dnes Malé náměstí), v domě u
Rychtrů. Ke konci roku 1882 byl také vydán
první telefonní seznam, který již obsahoval
několik desítek účastníků. Druhé vydání
z roku 1883 se dochovalo ve sbírkách
Poštovního muzea.
Další, mnohdy unikátní, předměty
související s telefonováním má ve svých
sbírkách Národní technické muzeum.
Nejstarším exponátem je sluchátko z telefonního aparátu z roku 1883. Jeden z prvních
telefonů měl Vojta Náprstek. Dřevěný telefon, vyrobený firmou Dekret Homolka ve Vídní,
který používal František Ferdinand d´Este na zámku Konopiště má čtyřmetrovou šňůru.
V roce 1911 se v Praze objevily první telefonní budky. Ale ještě v roce 1919, tj. po
vzniku Československa, bylo možné telefonovat z Prahy do Ostravy jen tranzitem přes
Vídeň. Telefonní spojení s Moravou bylo pro soukromou potřebu povoleno až v roce 1922.
V roce 1938 bylo v tehdejším Česku 92 tisíc hlavních a 18 tisíc vedlejších telefonních stanic,
z toho 62 tisíc bylo připojeno na automatické, 30 tisíc na manuální ústředny.
Do naší obce se telefon dostal v polovině třicátých let. Po mnohých urgencích ze
strany obce u Ministerstva pošt a telegrafů byla zřízena veřejná telefonní stanice v Sokolovně. Obec složila již 16.února 1935 poplatek 2575 Kč, ale se stavbou telefonu se začalo
16. července. Hovorna byla umístěna v sokolovně uprostřed schodiště vedoucího na galerii.
Dosavadní spižírna hostinského byla přepažena jednoduchou zdí (práci provedl na účet
obce p. Kajzr Josef), aparát a ostatní věci, jako připojení ke křižovatce „u křížku“ a pak
dále k Roudnici, jakož i návěstní zvonek do kuchyně a jeho zapojení provedl p. Štark
z Roudnice s příslušným personálem. Jak mnoho byla tato tato stanice využívána se mi
bohužel nepodařilo zjistit. K dalšímu rozšíření telefonu po obci došlo až po válce, kdy byl
zaveden telefon i na obecní úřad. Ale ještě v polovině šedesátých let nebylo telefonů v obci

mnoho. Telefon byl samozřejmě v kanceláři Místního národního výboru, v prodejně
potravin, v kanceláři Státního statku a na faře. Mimo to fungovala veřejná telefonní stanice,
většinou to bylo u někoho, kdo byl zaměstnancem pošty. Jinak bylo ještě několik soukromých
telefonních stanic. Většinou je pošta zřizovala v bytech předsedy nebo tajemníka MNV.
Ostatní občané měli v tomto směru trochu smůlu.
Ale to neznamená, že telefonování pro
běžného občana bylo nějak zvlášť jednoduché.
Telefonní síť byla trochu omezena takzvanými
územními telefonními obvody, které měly svoji
ústřednu, v pozdějších letech automatickou,
která přepojovala hovory jen ve své oblasti
působnosti. Pokud se potřebovalo telefonovat
mimo území tohoto obvodu, tak už to bylo
takzvané meziměsto. V praxi to znamenalo, že
když bylo potřeba si zavolat třeba do Brna,
bylo nutné si nejdříve zavolat na ústřednu,
sdělit kam si potřebuju zavolat a čekat až
spojovatelky spojení naváží, což někdy
znamenalo třeba hodinu čekání. Konkrétně pro nás to znamenalo, že zavolat si od nás do
Cítova, bylo technicky stejně složité, jako si zavolat do Ostravy. O něco složitější bylo si
zatelefonovat do ciziny, a zvlášť do té kapitalistické.
Situace se začala lepšit až v devadesátých letech, kdy
byl v obci vybudován nový telefonní rozvod a tehdejší
Telecom začal mít zájem na tom, aby se do telefonní sítě
přihlásilo co nejvíce účastníků. V té době byla také zřízena
telefonní veřejná budka před obecním úřadem. Ale v polovině devadesátých let se začaly objevovat první mobilní
telefony, a tak už o zřízení pevných telefonních linek nebyl
takový zájem, jak by si tehdejší Telecom představoval.
První mobilní telefony byly poměrně velké a také
poměrně drahé. Taky mobilní síť nebyla všude dostupná. Ale
to se velmi rychle měnilo. Ke konci roku 1998 už bylo v
republice registrováno více než milion účastníků u dvou
hlavních operátorů, kterými byl Eurotel a Paegas. Také ceny
mobilních telefonů klesly natolik, že si ho mohl dovolit
prakticky každý.
Po roce 2000 se tento vývoj ještě zrychlil, výrobci mobilů každý rok přicházeli s
novými modely, které byly zase menší a výkonější. Ty už uměly posílat i textové zprávy a
některé i obrázky. Vývoj se hnal mílovými kroky kupředu a tak se objevily tak zvané chytré
telefony, které umí fotografovat, natáčet videa, dá se do nich nainstalovat mnoho užitečných
aplikací. Dnes je telefon v každé domácnosti a povětšinou jej mají všichni členové, včetně
dětí. Málokdo si dnes uvědomuje, že ještě před takovými třiceti lety telefonování zase taková
samozřejmost nebyla.
- Miroslav Hrstka -

Ze zasedání obecního zastupitelstva …..
Do prázdnin 2021 se obecní zastupitelstvo sešlo ještě 3x, a to v měsíci dubnu 2021, kdy na svém
zasedání schválilo:












rozpočet od firmy L. Š., Rekonstrukce interiérů na opravu autobusové zastávky v obci ve
výši 10.964,- Kč
rozpočet od firmy L. Š., Rekonstrukce interiérů na výstavbu pergoly v Mateřské škole
v Libkovicích pod Řípem ve výši 131.840,- Kč
rozpočet na „SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37 – Zpevněné
plochy – parkoviště“ od zhotovitele Allkon s.r.o. ve výši 160.697,87 Kč bez DPH
dát výpověď z nájmu na pozemky – orná půda společnosti Podřipská zemědělská s.r.o.
podání žádosti Ministerstvu financí, Program 298D2230, Podpora výstavby a obnovy
komunální infrastruktury včetně investičního záměru a spolufinancování vlastního podílu
na akci „SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení, čp. 37. Dále
zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zásady pro pronájem bytů v Libkovicích pod
Řípem s nájemným ve výši 72,- Kč/1 m2 + 1.500,- Kč za odběr plynu, 500,- Kč
vodné+stočné, částku za odběr elektrické energie si ponese nájemce na své náklady
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, č. sml. 88000904363/BVB/P uzavřenou mezi obcí na straně jedné jako budoucí povinný a společností GasNet,
s.r.o. na straně druhé jako budoucí oprávněný na provedení stavby plynárenského zařízení
„PREL, Libkovice pod Řípem, plynovodní přípojka, číslo stavby: 8800090436 včetně jeho
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů
schválilo poskytnout finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro Myslivecké sdružení Háje
Kostomlaty pod Řípem – Libkovice pod Řípem na výstavbu voliéry u odchovny bažantů,
konkrétně na nákup voliérové sítě
pověřit společnost TENDRA spol. s r.o., se sídlem Legionářů 72, Mělník k vypsání
výběrového řízení na opravu budovy Sokolovny v Libkovicích pod Řípem

Zastupitelstvo obce na tomto zasedání zamítlo:






uzavřít smlouvou pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování se společností
Zásilkovna s.r.o.
změnit dodavatele energií – elektrické energie a plynu
nabídku firmy ClearInvestmens na zhodnocení finančních prostředků obce
umožnit p. V.M. jezdit do areálu přes obecní cestu v podevsi
poskytnout finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s. ve výši 5.000,- Kč

Další zasedání obecního zastupitelstva proběhlo v měsíci květnu 2021 a na tomto zasedání bylo
schváleno:
 účetní uzávěrku za rok 2020, rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu a závěrečný účet obce
Libkovice pod Řípem a dále uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a závěrečný
účet obce za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020
 bez výhrad účetní uzávěrku za rok 2020, rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu
Mateřské školy v Libkovicích pod Řípem
 uzavřít smlouvu o zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na
akci „MF-298D2230-Podpora obnovy a rozvoje komunální infrastruktury (občanská
vybavenost) - “Stavební úpravy objektu občanského vybavení, č.p. 37“, uzavřená mezi Obcí
Libkovice pod Řípem jako objednatelem a Ing. D.P.,Ph.D. jako zhotovitelem



úpravu rozpočtu č. 2/2021



podat žádost na dotaci na program podpory JSDH – plánovaný rozpočet ve výši 103.286,Kč (požadovaná dotace ve výši 60.000,- Kč) z rozpočtu Ústeckého kraje
podání žádosti Krajskému úřadu Ústeckého kraje do programu obnovy venkova 2021 na
opravu chodby na obecním úřadě a rekonstrukci toalety na bezbariérovou, kdy toto bude
provedeno pouze v případě získání dotace
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 17.6.2021 od 10 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích




Zastupitelstvo obce na tomto zasedání zamítlo:



uzavřít smlouvou včetně zvláštního ujednání ke smlouvě pro umístění Z-BOXU a spolupráci
při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o
poskytnout příspěvek žadateli Klubu českých turistů, odbor Lovosice z.s. ve výši 10.000,- Kč
na revitalizaci turistické chaty na vrcholu Lovoše

Zastupitelstvo obec na tomto zasedání přijalo bez výhrad:


výsledek přezkoumání hospodaření obce Libkovice pod Řípem, IČ: 00263915 za rok 2020

Zatím poslední zasedání obecního zastupitelstva proběhlo v měsíci červenci 2021 a bylo zde
projednáno a schváleno:










smlouva mezi Obcí Libkovice pod Řípem jako objednatelem a společností TENDRA spol. s
r.o. jako zhotovitelem, kdy předmětem smlouvy je administrace projektu: MF-298D2230 –
Podpora obnovy a rozvoje komunální infrastruktury (občanská vybavenost) - „Stavební
úpravy objektu občanského vybavení, čp. 37“, kdy za tuto službu bude zhotoviteli zaplacena
částka 39.000,- Kč bez DPH
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. IV12-4020594/001 mezi Obcí Libkovice pod Řípem jako budoucí povinnou a společností ČEZ
Distribuce, a.s. jako budoucí oprávněnou
výsledky výběrového řízení na
veřejnou zakázku na stavební práce - „Zateplení
sokolovny s výměnou zdroje tepla v obci
Libkovice pod Řípem“, kdy zadavatel na
základě doporučení hodnotící komise rozhoduje o přidělení výše uvedené veřejné zakázky
vybranému účastníkovi – společnosti ARTESO spol.
s r.o., se sídlem Vědomice 284,
413 01 Roudnice nad Labem, IČO 25014871 – nabídková cena v Kč bez DPH 17 140
387,22
upřesňuje a schvaluje
dát výpověď z nájmu na veškeré pronajaté pozemky
společnosti Podřipská zemědělská s.r.o.
poskytnout finanční dar ve výši 50.000,- Kč a rozdělit je mezi obce zasažené ničivým
tornádem, a to obcím Kryry místní část Stebno, Hrušky, Lužice a Moravská Nová Ves
úpravu rozpočtu č. 3/2021
poskytnout T.J.Sokol Ctiněves/Libkovice pod Řípem finanční dar ve výši 2.000,- Kč a
finanční dar ve výši 10.000,- Kč na pořádání dětského odpoledne v Libkovicích pod Řípem

- Petra Černíková -

Kuchařský koutek paní Feixové
Slaný závin
listové těsto
500 g mletého vepřového masa
cibule
3 vejce
sůl, pepř
sýr eidam
Listové těsto vyválíme. Cibuli
nakrájíme nadrobno a osmažíme,
přidáme mleté maso a orestujeme.
Osolíme, opepříme. Necháme
vychladnout , vmícháme vejce a
natřeme na těsto, posypeme sýrem a
smotáme závin. Potřeme vejcem
posypeme grilovacím kořením a pečeme do zlatova.

Ořechoví šneci
listové těsto
nastrouhané ořechy
moučkový cukr
rum
kousek másla
Těsto vyválíme a potřeme směsí z ořechů,
cukru, rumu a másla. Srolujeme a
nakrájíme na plátky, které potřeme
rozpuštěným máslem a upečeme.

Pižďuchy
300 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
lžička soli
lžíce cukru krupice
vanička tvarohu
6 lžic oleje
10 lžic mléka
100 g anglické slaniny
100 g eidamu
1 cibule
Osmažíme cibulku s anglickou slaninou a
necháme vychladnout.
Zpracujeme těsto a přidáme osmaženou cibuli se slaninou. Necháme 10 min odležet.
Zpracujeme malé bochánky a pečeme 30 min při 180°C

Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová

Hasiči
V letošním roce si naše obec, ale hlavně hasiči připomínají stodvacáté výročí založení
dobrovolných hasičů v Libkovicích. Je až neskutečné jak čas letí, po takzvané sametové revoluci,
kdy se požárníci přejmenovali zpět na hasiče jsme s velkým nadšením a pompou slavili 90 let vzniku
hasičů v naší obci. Mnozí z nás si určitě pamatují na velký průvod obcí, kdy se do naší vesničky sjel
velký počet hasičů z okolních i vzdálených obcí, pochodovalo se směrem od Bechlína na hřiště, kde
proběhl slavnostní ceremoniál a soutěže mezi hasiči. Byli jsme někteří mladí, plni nadšení, stáli
jsme na prahu nové éry, a to nejen
hasičů. Oslava 100 let proběhla
v podobném duchu. I když se
pochodovalo za doprovodu
dechového orchestru jen od hasičské
zbrojnice do prostoru dnes už jen
bývalého koupaliště, kde na hřišti
probíhaly hasičské soutěže a ukázky,
ale stále v tom bylo dost nadšení.
V roce 2011 oslava sto desátého výročí sice nebyla už tak
pompézní, možná i proto že nebylo
už tolik finančních prostředků, všude se šetřilo a mnozí z nás byli pracovně vytíženi a zaměstnavatelé
neměli až takové pochopení pro hasiče a na samotné hasiče se začali klást stále větší nároky
v podobě různých kurzů, zdravotních prohlídek a jiných povinností, které se přiblížili k úrovni
profesionálních hasičů, zvýšení členských příspěvků a ostatních povinností, které ukládají hasičské
stanovy což mnohé členy možná i odradilo od spolkové činnosti, stále se ale slavilo. V letošním roce
je však všechno jinak. Už od loňského roku se kvůli viru covid, který se světem nekontrolovatelně
šíří a po opatření, které vláda
nařídila pro ochranu proti
onemocnění, které tento vir
způsobuje, nebylo možné se scházet a pořádat veškeré větší akce.
Většina akcí co jsme si ještě 26. 1.
2020 na své výroční valné hromadě naplánovali, byla v průběhu
roku zrušena nebo přesunuta do
roku 2021, ale ani letos se nedaří
akce přesunuté na letošek kvůli
opatřením proti covid uskutečnit.
Počátkem roku, kdy jindy probíhají výroční valné hromady, nebylo
stále možné se sejít a zatím to nejde ani v nebližší době, nejen kvůli
opatření ty jsou v mnohém volnější, ale i z důvodu nemoci některých členů, dovolených a
pracovního vytížení. Není tudíž možné zatím plánovat oslavu. Připomenout si své výročí můžeme na
Řípu 2. října na setkání hasičů pod Řípem, které na poslední chvíli plánuje a organizuje Podřipská
hasičská župa, pokud to již zmiňované okolnosti dovolí. Podřipská župa, jejichž jsme členy, její
volné seskupení, byla založena právě v naší zbrojnici po prvním setkání hasičů na Řípu. Náš sbor
by měl být jedním z hlavních pořadatelů a naše historická stříkačka spolu s praporem

by měla stát na vrcholu hory, kde by mělo dojít k požehnání knihy „POMPIÉŘI, POŽÁRNÍCI,
HASIČI - DĚJINY ČESKÉHO HASIČSTVÍ“, kterou napsal zakladatel župy a její vrchní
představitel Josef Nitra. Knihu by měl požehnat litoměřický biskup Jan Baxant. Zpestřením by byla
netradiční ruční dálková doprava vody na vrchol hory pomocí věder a ukázky hasičů. Je na co se
těšit ale stále je tu jedno velké ALE.
Rovněž Litoměřické hasičské slavnosti
jsou už po druhé přesunuty, a to
z letošního roku na příští. Letošní rok je
pro naše hasiče pozitivní alespoň v tom
že jsme nemuseli zatím zasahovat u
žádné větší události. Byl bych rád, kdyby
tomu bylo i nadále, hlavně v těchto
letních měsících kdy probíhají žně a kdy
je největší nebezpečí vzniku požáru.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce je připravena ve dne i v noci
pomáhat svým spoluobčanům,
disponujeme cisternovou automobilovou
stříkačkou s dostatečnou zásobou vody,
s tím i zvýšením možnosti provedení zásahů, věnujeme se sebezdokonalování, někteří z nás mají za
sebou několik potřebných kurzů, ale stále je potřeba vzít v potaz, že nás není moc, nemusíme být
zrovna hned v dosahu, je doba dovolených, nemocí nebo děláme ve směnném provozu, proto se
všichni chovejme zodpovědně a nezavdávejme příčinu požáru nebo jiné události.
Snažíme se též o nábor nových členů – hledáme děti do kroužku mladých hasičů - ženy i muže do
sboru, ochotné podílet se na spolkové činnosti – nové členy do jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce.

Nábor:
Je Ti 18 a víc? Chceš se dostat
mezi partu lidí ochotných pomáhat ostatním obyvatelům v nouzi?
Přijď mezi nás a staň se členem
jednotky dobrovolných hasičů
obce Libkovice pod Řípem.
Naučíš se základům práce hasiče
při školení pořádaných ve zbrojnici, tak i u profesionálních hasičů HZS Ústeckého kraje pořádaných většinou na stanici
v Litoměřicích. Postupně budeš
vycvičen na činnosti nutné pro
zdolávání různých událostí jako
je například zdolávání požárů, záchranu a evakuaci osob, podání první pomoci, obsluze a údržbě
vozidel nebo čerpadel, dýchacích přístrojů, motorové pily a ostatního vybavení, kterým jednotka
disponuje. Po základním školení a jmenovacím dekretu starostou obce budeš zařazen k jednotce
dobrovolných hasičů obce a budeš vybaven kvalitní výstrojí a výzbrojí pro zásahovou činnost.
Těšíme se na Vás.
Za SDH Libkovice pod Řípem napsal

Luboš Šťastný

Oslavenci z řad občanů obce Libkovice pod
Řípem od 01. 07. 2021 – do 31. 12. 2021
75. narozeniny
Šťástková Jaroslava

77. narozeniny
Šťástka Bedřich
Sirotek František

80. narozeniny
Hrstková Marie
Pospíšilová Jaroslava
Čermáková Stanislava

81. narozeniny
Hroudová Zdenka
Medáčková Vlasta

78. narozeniny
Baum Břetislav
Toniová Zdeňka
82. narozeniny
Vurmová Věra

83. narozeniny
Bartošová Marie

84. narozeniny
Šlegr Daniel

85. narozeniny
Holečková Jiřina

86. narozeniny
Řepová Zdeňka

87. narozeniny
Suchomelová Růžena

88. narozeniny
Neliba Jiří
Schořová Věra

92. narozeniny
Kapoun Antonín
Koubová Marie

97. narozeniny
Neumann Vladimír
Fuksová Hedvika

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

Obec Libkovice pod Řípem
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www.libkovicepodripem.cz
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