Vážení spoluobčané, blíží se konec roku, a tak jako loni se zhoršuje nákazová situace
s Covid -19. Vyzývám vás tedy, aby jste co nejdůsledněji dodržovali nařízená protiinfekční a
karanténní opatření. To skutečně má význam. Já sám jsem příznivcem vakcinace proti
Covid, mnozí ale řeknete, že mezi nakaženými jsou i ti s ukončenou vakcinací, má ta
vakcinace nějaký význam? Jsem přesvědčen, že má alespoň v tom, že průběh onemocnění
není již tak fatální a přece jen více je nakažených bez vakcinace.
Ale abych se vrátil k dění v obci. Jak jste si všimli, byla dokončena rekonstrukce
obchodu, v bytech jsou již nastěhovaní nájemníci a mám za to, že se jim tam líbí.
Rekonstrukce sokolovny pokračuje svým tempem a realizační firma dodržuje termíny dané
ve smlouvě.
Nyní se chci vrátit k akcím v obci. V první řadě musím poděkovat organizátorům, a to
zejména Libkovickým děvčatům, sourozencům Kutlíkovým, panu Karlu Šťástkovi, Kristýně
Pospíchalové a Evě Limberkové. První akcí byl dne 7.8. 2021 nohejbalový turnaj spojený
s dětským odpolednem a myslím, že akce kdy se baví jak dospělí, tak i jejich ratolesti mají
význam. Dne 23.10. 2021 proběhlo setkání dříve narozených a rodáků. Účastníci po
skončení odcházeli spokojeni. 24.10.2021 proběhl výběr dýní v soutěži o nejkrásnější dýni.
Chci touto cestou poděkovat všem, kdož se účastnili, protože tak hezkou výzdobu před
úřadem neměla žádná obec. 29.10.2021 prošel naší obcí lampionový průvod, ale ještě před
ním děti v restauraci u Petráčků vyřezávaly dýně. 28.11.2021 pak proběhla poslední akce,
tak jako každý rok Vánoční ladění spojené s rozsvěcením stromku, na nějž nám přispěla
skupina ČEZ.
Vážení spoluobčané, chci vám spolu se zastupitelstvem obce popřát klidné a
spokojené prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a úspěchů v roce 2022.
MVDr. František Feix – starosta obce

Změny v odpadové legislativě a dopady pro obec.
Vážení spoluobčané dovolte, abych vás seznámil, jaký je vývoj situace s odpady. Jak se
mnohým z vás doneslo, došlo k změně zákona o odpadech a začnu cíly, jež nový zákon má.
Tak je to za prvé snížit postupně do roku 2035 skládkovat maximálně 10% komunálního
odpadu a pro energetické využití zpracovat maximálně 25% komunálního odpadu, vše
ostatní by se pak mělo recyklovat. Jako motivaci k dosažení tohoto cíle je výše poplatku za
skládkování, která se navýší z loňských 500Kč/t až na 1850 Kč/t. Aby toto navýšení
poplatků na obyvatele nebylo tak razantní zavedl nový zákon přechodné období, kdy obce
jakožto producent odpadu budou platit tak, že část do určitého množství na obyvatele bude
ještě za 500 Kč/t, a za zbytek se bude platit více. Například letos je to tak, že platíme za 200
kg směsného komunálního odpadu na obyvatele 500Kč/t za zbytek již 800 Kč/t. Příští rok,
ale to bude jen 190 kg na obyvatele za 500 Kč/t za zbytek za 900 Kč/t. V roce 2029 to pak
bude 120 kg na obyvatele za 500 Kč/t a zbytek 1850 Kč/t. Přitom v letošním roce jsme těch
200 Kg na obyvatele
vyčerpali na přelomu
září a října.
A nyní něco z rozpočtu naší obce týkající
se výše uvedeného.
V roce 2020 obec zaplatila za likvidaci
všech odpadů v obci
556 455 Kč a dále
obec platí za odvoz
tříděného odpadu, i
když podstatně méně.
Příjmy na-proti tomu
měla z poplatků od
občanů a z firmy EKOKOM za vytříděný odpad 406 948 Kč. Tudíž ze svého rozpočtu obec doplácela 149 507 Kč,
což je více jak čtvrtina. V letošním roce, za deset měsíců, byly náklady 474 052 Kč a příjmy
386 852 Kč. Protože se náklady v letošním roce zatím příliš nezvýšily, při změně vyhlášky za
poplatky za obecní systém nakládání s odpady zůstala obec zatím u poplatku 650 Kč na
osobu nebo nemovitost, ale pokud se rozdíl mezi náklady a příjmy začne v příštích letech
zvyšovat, bude muset obec také zvýšit poplatek.
A jak z toho ? Především vás chci všechny požádat o důsledné třídění odpadů, zejména
však těch biologicky rozložitelných, nedávejte nic, co patří do bia, do popelnice na
komunální odpad v tom bude ta největší úspora, protože mnozí z vás tak nečiní. Obec na
přelomu roku 2022 a 2023 zprovozní druhé sběrné místo na tříděný odpad u vjezdu do
Podřipské, aby se zvýšila kapacita pro tříděný odpad a vy jste mohli své tříděné odpady
ještě důsledněji třídit.
František Feix – starosta obce

Zábavné odpoledne pro děti
V sobotu 7. srpna proběhl na místním fotbalovém hřišti celodenní Nohejbalový turnaj
spojený se zábavným odpolednem pod záštitou Obecního úřadu Libkovice pod Řípem.
Počasí nám přálo a nejen děti si mohly užít krásný den plný her, soutěží, pěkné zábavy a
díky Slávku Schořovi zvanému „Apec“ také hudby a tance. Díky místním dobrovolným
hasičům si užily skvělou pěnu.
Mezi další nabízené a dětmi vyhledávané
aktivity patřil nafukovací hrad, trampolína, hádání pohádek a mnoho dalšího. Oblíbenou činností byla ochutnávka buchet a koláčů, kdy děti
měly „boule za ušima“ . Nechyběla ani opravdová zvířátka. Vodit a pohladit si poníky od Kubíka Rebhána využilo nejedno dítko. Děti měly
překvapení, když z nebe začaly padat bonbony

z letadla a nadšeně je sbíraly, žádné
dítko neodešlo bez bonbonu, menší
děti, které je nestihly sebrat, dostaly
bonbony od nás. Velká fronta byla u
malování na obličej a tetování henou, děkujeme Janě a Adélce Šupové, které nejen malovaly obrázky
jako živé, ale spolu s dětmi tančily
zumbu.
Při společných soutěžích bylo úžasné
pozorovat, jak se děti umí
zapálit pro hru, plnit nabízené
úkoly, ale unést i případnou
proru. Potěšilo nás i zjištění,
že si dokáží vzájemně pomáhat.
Pokud se některému dítku něco
nepodařilo, ostatní se mu neposmívaly, naopak ho podporovaly.
Velké díky patří všem,
kteří pomáhali nezištně, jen pro
dětskou radost. V neposlední
řadě chci poděkovat své kamarádce Petře Černíkové, která
pomáhala nejen s organizačními záležitostmi. Díky dobrovolnému vstupnému i výtěžku za občerstvení, čímž děkuji
Petru Petráčkovi a Jitce Gramskopfové, si děti odnesly domů zajímavé ceny a spolu s nimi
hezké zážitky z příjemně stráveného odpoledne. Co je víc, než rozzářená očka dětí? Myslím,
že nic .
- Pavla Pocnerová -

"Kulturní podzim"
V rámci projektu "Živá fara" jsme
se rozhodli uspořádat "Kulturní
podzim" sestávající se ze tří
koncertů konajících se tři podzimní neděle za sebou.
Poslední zářijovou neděli vystoupila vokální skupina 5P. Měli
jsme možnost si poslechnout nejen duchovní písně, ale i známé
melodie v pětihlasých úpravách.
Druhý koncert byl zaměřen
na vážnou instrumentální hudbu,
kdy nám zahráli učitelé ze ZUŠ
Roudnice nad Labem a
Lovosic a členové orchestru
Ústřední hudby Praha.
Publiku se líbil nejen výběr
repertoáru, ale i rozmanitost
hudebních, především
dechových nástrojů.
Kulturní podzim byl zakončen
koncertem Lenky Jančíkové a
jejích žáků, kteří za klavírního
doprovodu zpívali lidové písně
a písně Antonína Dvořáka.
Těší nás, že i po dlouhé
"covidové" pauze zůstalo
publikum věrné našim
koncertům. Díky pestrosti
programu odcházeli domů
spokojeni. Věříme, že se s
vámi setkáme i na dalším,
tentokrát vánočním, koncertě
5.12.2021, kdy vystoupí sbor
Intermezzo.
Renata Hudečková

Lampiónový průvod v maskách a dýňodlabání
V úvodu bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu Libkovice pod
Řípem za uspořádání akce, panu Petru Petráčkovi za skvělou
obsluhu a všem rodičům a dětem za účast a krásné masky.
Po delší odmlce se v pátek 29.10. 2021 konal další ročník
libkovského dýňodlabání spojeného s lampiónovým průvodem,
sraz byl ve 15:30 ve dvoře u Petráčků.
Dětem jako každoročně věnoval zdarma dýně k vydlabání obecní
úřad.
Děti se sešly ve velkém počtu a před setměním dlabaly s velkou
vervou svá strašidla, která později zdobila hospodu U Petráčků.

Před samotným průvodem Libkovická děvčata vyhlásila
vítěze a rozdala ceny za jejich soutěž „O nejkrásnější
dýni“.

Když přišla tma mohli jsme děti s rodiči seřadit a jít rozzářit Libkovice v lampiónovém
průvodu. Došlo i na strašení, některé děti si poplakaly, ale v zápětí už měly všechny na
tvářičkách úsměv a těšily se buřtíka u ohníčku a malý dárek.
- Eva Limberková -

Jak se měřil čas.
Měření času mělo odedávna dva směry, prvním bylo sledování časových úseků delších než jeden
den a jeho výsledkem bylo vytvoření kalendáře a druhým bylo měření kratších časových intervalů.
Pravěký člověk čas asi moc neřešil, tomu stačilo rozlišit čas mezi svítáním a soumrakem. Při vzniku prvních civilizací ale již vznikla nutnost čas nějak přesněji určovat, a proto vzniklo několik pomůcek s jejichž pomocí se čas odměřoval. Asi nejstarší metodou
měření času byl vynález slunečních hodin, podle kterých se dal čas relativně přesně měřit. Sluneční hodiny znali a využívali staří Egypťané i v Babyloně. Kolem roku 1500 před n. l. došlo k
zpřesnění měření času tím, že se na slunečních hodinách objevilo dílkování, kde se čas již
měřil na hodiny.
Ze starého Egypta také pochází dělení dne na 24 hodin - přesněji na dvakrát dvanáct
hodin. Egypťané rozdělovali den na 12 hodin od východu do západu slunce a na dalších 12
hodin nočních. Z toho vyplývá, že egyptská hodina se v průběhu roku měnila a v létě byla
hodina denní delší než hodina noční a v zimě tomu bylo naopak. Od Egypťanů převzali
znalost slunečních hodin Řekové a podobně byl odměřován čas také v Babylonii.
A proč je den rozdělen na 24 hodin (12 denních a 12 nočních) a ne třeba na deset
nebo sto? Dělení pochází od Babylóňanů, pro které bylo číslo 12 dokonalým číslem a
výhodné bylo také tím, že je bylo možné dělit na dva, tři, čtyři nebo šest dílů (což u čísla
deset nebo sto nejde). A 60 minut v jedné hodině má původ v babylónské šedesátkové
soustavě. V 1. tisíciletí před n. l. došlo k vylepšení slunečních hodin, když začala být
využívána nakloněná rovina a stupnice byla řešena zvlášť pro každý měsíc.
Po pádu Říše římské upadaly sluneční hodiny v zapomění a teprve kolem roku 650 nařídil papež Sabianus, aby se
instalovaly na věže kostelů. Nadále přetrvávalo, že přesnost
stanovení času byla v průběhu roku různá (což je způsobeno
nerovnoměrným pohybem Slunce po obloze); přesto byly sluneční hodiny při správné konstrukci až do začátku 18. století
nejpřesnějším časoměrným zařízením. Středověk neměl potřebu rozdíl délky hodin řešit, ale problém nastal až s nástupem
mechanických hodin, kdy vzhledem k povaze zařízení musela
být každá hodina stejná. Ve středověku byl celý denní rytmus
nejdříve zcela ovládán církevními úkony, tedy hlavně zvoněním zvonů. Poměr 12+12 na den a noc vycházel jen ve dnech
rovnodennosti a kolem nich, ve dnech slunovratů pak nabýval maximální či minimální
délky. O zimním slunovratu tak jedna noční hodina trvala 90 minut, denní 30 minut a o
letním to bylo opačně.
Pro měření kratších časových úseků byly vynalezeny a používány různé přístroje a
pomůcky, jako třeba hodiny přesýpací, nebo vodní.
Revolucí v měření času byl vynález mechnických hodin. Středověk neměl potřebu
rozdíl délky hodin řešit, ale problém nastal až s nástupem mechanických hodin, kdy vzhledem k povaze zařízení musela být každá hodina stejná. První mechanické hodiny se údajně
objevily někdy na konci 10. století (spolehlivě doloženy jsou ale až na přelomu 13. a 14.
století v anglických klášterech) a jejich "přesnost" dosahovala 15 minut za den. Jednalo se

o výrobek, který mnohdy zabíral celou místnost a jeho výrobou se zaobírali kováři a tesaři.
Hodiny byly opatřeny jedinou ručičkou, která ze den oběhla jednou ciferník se 24 dílky (i na
pražském orloji můžeme odečíst čas měřený na 24 stejných hodin - ovšem den tady začíná
okamžikem západu Slunce). Teprve později byly hodiny konstruovány tak, že ručička oběhla
ciferník během jednoho dne dvakrát a díky tomu byly dílky mezi jednotlivými hodinami větší
a bylo možné odhadovat i zlomky hodiny. Po zdokonalení konstrukce byly hodiny vestavovány do věží a jako orloje často byly kromě měření času vybaveny mnoha dalšími funkcemi. Zajímavé je, že k seřizování mechanických hodin byly využívány hodiny sluneční.
Teprve v 16. století přibyla k hodinám minutová ručička (stejné století přineslo i
první kapesní hodinky s pružinovým pohonem, které se nejčastěji nosily jako přívěšek na
krku). První hodiny s minutovou ručičkou sestrojil v roce 1577 švýcarský hodinář Jošt Burgi
pro astronoma Tychona Brahe, který je využíval pro svá astronomická pozorování. A
vteřinová ručička se do hodin dostala o dalších sto let později, v roce 1676.
Dalším výrazným vylepšením mechanických hodin
bylo kyvadlo. První hodiny s kyvadlem sestrojil v roce
1656 holandský fyzik Christian Huygens, který tak
uskutečnil myšlenku Galilea Galilei z roku 1582.
Nevýhodou kyvadlových hodin byla náročnost na
mechanickou přesnost a nemožnost využívat je jako
mobilní. Naopak jejich přesnost byla neporovnatelně
lepší a odchylka u nejlepších dosahovala jen několika
vteřin za den.
Největšího rozmachu dosáhlo hodinářství v 18. století,
jehož konec přinesl i první náramkové hodinky. Rozvoj souvisel s prací anglického hodináře
Johna Harrisona, který v roce 1760 (po čtyřiceti letech práce) zdokonalil systém nepokoje
natolik, že mohl postavit lodní chronometr, u kterého odchylka za 24 hodin nepřesahovala
0,2 s. Takovýto přístroj byl ale enormě drahý a využíval se prakticky jen v mořeplavbě k
přesnému určování zeměpisné polohy.
Postupem času se výrobní technologie zlepšovaly a tím došlo k tomu, že se výroba
zlevňovala tak, že si hodiny mohlo dovolit více lidí. Zároveň se hodinové strojky
zdokonalovaly a zmenšovaly, vznikaly kapesní hodinky a později náramkové hodinky, které
si mohli pořídit nejdříve movitější a postupem času i ostatní.
Další významná změna přichází až ve druhé polovině 20. století, kdy byl ve
Švýcarsku vyvinut systém quartz. V tomto systému mechanický oscilátor klasických hodin
byl nahrazen křemenným oscilátorem využívajícím piezoelektrický jev. Odchylka takových
hodin nepřesahovala 10 vteřin za rok. V současnosti jsou vrcholem přesnosti atomové
hodiny, které pracují na základě kmitů atomů cesia. U nejlepších z nich může odchylka
dosáhnout 1 vteřinu za 15 miliónů let.
Dneska jsou hodiny, či hodinky součástí běžného života a setkáme se s nimi takřka na
každém kroku. Jsou součástí mnoha přístrojů denní potřeby a setkáváme se s nimi nejen v
automobilech a telefonech, ale i v mnoha přístrojích v domácnosti. V drtivé většině jsou to
elektrické hodiny, které není potřeba neustále natahovat. Také jsou v mnoha případech
řízeny radiovým signálem, který zajišťuje, že je na nich vždy přesný čas.V poslední době se
také rozšířily chytré hodinky, které umí kromě vlastního měření času i mnoho dalších funkcí.
Paradoxem asi je, že čím máme více hodin a hodinek, tak tím máme stále méně času.
- Miroslav Hrstka -

Sokolovna

Vážení spoluobčané, jak jste si již všimli, od září 2021 probíhá rekonstrukce sokolovny
a tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 3 597 530 Kč.
A nyní se s vámi podělím o svou vizi jak dál. Až bude rekonstrukce hotová, měla by
sokolovna dál mít přibližně stejné uspořádání jako před rekonstrukcí. To znamená, že sál
bude mít jeviště a oddělitelné přísálí, restaurace bude mít odpovídající kuchyni a šatny
budou sloužit jak pro venkovní sportoviště, tak i pro sportování na sále. V prvním patře pak
zůstane byt pro správce objektu. To však si myslím nestačí a celý prostor okolo sokolovny
by měl dostat nějaký náboj a to mám na mysli venkovní sportoviště a parkovací plochy pro
návštěvníky. Myslím si, že nyní se již nenajde dostatečný počet nadšenců, aby se zde mohl
znova začít hrát velký fotbal a tak mi přišlo na mysli vybudovat na velkém hřišti malé
víceúčelové hřiště podobné tomu v Horních Beřkovicích u školy, vedle něho skákací
vzduchovou trampolínu pro děti a kolem celého hřiště in line dráhu pro bruslaře a skateboardisty. Místo současného asfaltového hřiště by mělo být parkoviště pro návštěvníky.
Na webových stránkách obce je anketa, zda se vám tato vize líbí a zda by mělo
zastupitelstvo obce v projektu sokolovny tímto způsobem pokračovat. Byl bych rád, kdyby se
vás této ankety co nejvíce zúčastnilo.
František Feix - starosta

Soutěž o nejkrásnější dýni
Soutěž o nejkrásnější dýni byla tento rok vyhlášena na neděli 24.10.2021 s vyhlášením
výsledků v pátek 29.10.2021.
Jako každý rok se soutěžilo ve třech kategoriích. Kategorie „dospělí“, kategorie „děti a
dospělí“ a kategorie „děti“.
Letošní ročník byl doopravdy vydařený a místní děti společně s jejich rodiči překrásně
ozdobily prostor před obecním úřadem v Libkovicích pod Řípem.
Sešlo se mnoho dýňových výtvorů a porota to měla velice těžké, protože všechny dýně byly
krásné.
Od nejmenších po největší s různými motivy.
Všem účastníkům moc děkujeme za účast a pevně věříme, že i příští rok bude tak skvělá
účast.

- Irena Křížová -

Ze zasedání obecního zastupitelstva …..
Po prázdninách se obecní zastupitelstvo sešlo zatím dvakrát, a to v měsíci září 2021, kdy na
svém zasedání schválilo:







využít předkupní právo u pozemků stp.č. 241 a u parc.č. 901/6 v obci a k.ú. Libkovice
pod Řípem a dále po projednání schvaluje nevyužít předkupního práva ke zbývajícím
pozemkům, a to ke stp.č. 231/2, p.č. 141, p.č. 145/15, p.č. 196/2, p.č. 196/3, p.č.
200/6, p.č. 244/19, p.č. 244/39, p.č. 260/4, p.č. 520/16. p.č. 567/21, p.č. 609/71 a p.č.
969 v obci a k.ú. Libkovice pod Řípem (LV č. 854 pro obec a k.ú. Libkovice pod
Řípem) ve vlastnictví FP majetková, a.s.,
poskytnout CHARITĚ Roudnice n.L. finanční dar ve výši 16.000,- Kč na klienty
využívající jejich služeb,
úpravu rozpočtu č. 6/2021,
přípravu strategického plánu rozvoje obce Libkovice pod Řípem pro roky 2022 –
2026,
návrh provozní dotace pro mateřskou školu na rok 2022 ve výši 17.500, Kč měsíčně,
tj. 210.000,- Kč ročně,

A zatím poslední zasedání obecního zastupitelstva proběhlo začátkem měsíce listopadu
2021 a na tomto zasedání bylo schváleno:






Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství,
úprava rozpočtu č. 8/2021,
rozvojový strategický dokument Obce Libkovice pod Řípem na období let 2022 –
2026,
složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku za rok 2021. Termín zahájení
inventur za rok 2021 je k 1.12.2021 a ukončení inventur za rok 2021 je k 31.1.2022,
priority rozpočtu v roce 2022 - dodělání sokolovny, nákup pozemků, rekonstrukce
chodby na obecním úřadě včetně rekonstrukce záchodu na bezbariérový, podání
žádosti na opravu hasičské tatry, vypracování projektu na rekonstrukci hřiště a
spodní návsi.

Zastupitelstva obce na tomto zasedání zamítlo:


žádost pana M.K. o odkoupení pozemku - dle předloženého geometrického plánu č.
442-62/2021 oddělený a nově označený pozemek parc.č. 43/3 (oddělený z parc.č.
43/2 ve vlastnictví obce) o výměře 130 m2 v obci a k.ú. Libkovice pod Řípem.

- Petra Černíková -

Vaří naši muži, aneb nejlepší hovězí guláš
Zábavné odpoledne spojené se soutěží „Vaří naši muži“, které se vloni díky pandemii
nemohlo konat, se nám povedlo uspořádat v sobotu 06.11.2021 v restauraci „U Petráčků“.
Tentokrát byla soutěž zaměřena na hovězí guláš. Dohromady se soutěže zúčastnilo 8
libkovických mužů, kteří předvedli, že guláš vařený „chlapskou“ rukou je doopravdy
nejlepší …
Všechny přinesené vzorky byly jiné, ale i přesto výborné.
Pro porotkyně nebylo vůbec jednoduché rozhodnout konečný výsledek. První místa dělilo od
sebe doopravdy pouhé minimum, na kterém se porotkyně shodly.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Petru Petráčkovi za azyl a sponzorské dary, které
do soutěže poskytnul. Poděkování taktéž patří OÚ v Libkovicích pod Řípem za finanční
podporu.
Pomyslný stupeň vítězů v soutěži „Vaří naši muži aneb hovězí guláš:

1. místo
Petr Nerv Fuksa
2. místo
Venda F. Justa
3. místo
Bohouš Hodek

- Irena Křížová -

Nohejbalový turnaj trojic
V sobotu 7. srpna 2021 se na nohejbalovém hřišti v Libkovicích p. Ř. odehrál 4.
ročník nohejbalového turnaje trojic.
Tento rok se do turnaje úplně poprvé přihlásily i dva smíšené týmy. Celkem se do
soutěže přihlásilo krásných 10 týmů z širokého okolí. Místní obec zastupovaly hned 3 týmy
nohejbalistů .
Díky příznivému počasí se sešel i hojný počet diváků a fanoušků. Ti se mohli těšit na
guláš s chlebem zdarma, který jsme pro ně doma vlastnoručně připravili.
I tento rok se nám díky štědrosti sponzorů povedlo sehnat krásné ceny pro stupně vítězů.
Výsledky:
1. místo Dolní Beřkovice
2. místo Rovné
3. místo Libkovice pod Řípem
Velké poděkování klukům z Libkovic za pomoc při realizaci a poděkování sponzorům:
restaurace na Hradbách, Vinařství Kraus, Agrohoby Mělník a obec Libkovice pod Řípem.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník.

- Tomáš Kutlík -

Pod Řípem vzniká nová hasičská tradice
Zdá se, že pod Řípem opravdu vzniká nová hasičská tradice. První říjnová sobota
patřila v pořadí již druhému setkání hasičů pod Řípem, na který se 2. října sjeli hasiči z
různých koutů naší republiky i zahraničí, a proto jsme nemohli chybět ani my, hasiči
z Libkovic pod Řípem. Skromně jsme si tu připomněli 120 let výročí založení našeho sboru,
které jsme pro různá omezení kvůli covidu, nemohli oslavit v průběhu roku ani nebyl čas
věnovat se organizování větší akce. Byli jsme rádi, že alespoň ke konci léta nám vyšlo
přispět svou účastí a udělat pěnu pro děti na hřišti na dětském zábavném odpoledni. Ani se
setkáním hasičů pod Řípem to do poslední chvíle nebylo jasné, jak to bude, jaké budou
omezení, jestli se vůbec někdo dostaví. Nebylo se ani čemu divit, druhé setkání bylo
naplánováno už v loňském roce, ale bohužel zasáhla opatření ke covidu a na poslední chvíli
muselo být odvoláno. Myslím, že letos se setkání vydařilo a všichni účastníci si to patřičně
užili.
Druhé setkání hasičů pod Řípem tedy
navazovalo na první setkání, které se uskutečnilo 28. října 2019, letos bylo organizováno
pod hlavičkou Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje za podpory Ústeckého kraje, pod patronací starosty Roudnice nad Labem a Podřipské hasičské župy, která je volným svazkem
sborů SH ČSM a širokého okolí, jejímž členem
je i náš sbor dobrovolných hasičů. Byl zde bohatý program, který začal nástupem hasičů a
historických praporů za doprovodu Velkého
dechového orchestru Mělník pod taktovkou Josefa Šebesty. Poté následovala netradiční
dálková doprava vody ke kapličce, povelem k dopravě vody bylo houkání všech aut, které
bylo zároveň pietním aktem za zahynulé kamarády při nedávném výbuchu plynu v Korýčanech. V deseti vědrech šňůrou nadšených hasičů a jejich příznivců se na vrchol dopravily
lahve s Bílinskou kyselkou, se kterou byla posléze pokřtěna kniha ,, Pompieři, požárníci,
hasiči.“ Druhá kniha ,,Požáry,“ která se zde křtila. Obě od stejného autora a hlavního
organizátora a zároveň starosty Podřipské hasičské župy Josefa Nitry, byla pokřtěna
Velkopovickým kozlem, který byl zároveň největším sponzorem celé akce.
Ještě před samotným aktem obě
autorova díla a přítomné prapory,
jedním z nich byl také náš historický
prapor s praporečníkem Lubošem
Šťastným ml., požehnal litoměřický
biskup Jan Baxant a všechny
účastníky slavnosti požehnal biskup
Československé církve husitské David
Tonzar. Z vrcholu Řípu se pak všichni
přesunuli na kramářský plac, kde je
vítal hejtman Ústeckého kraje Jan
Schiller. Pepa Nitra pak pozval
vzácné hosty na dorty ve tvaru a s titulními stranami svých knih, které pro akci vyrobila a
darovala cukrářka z naší obce Pavlína Valentová. Program, pokračoval ukázkami hasičů a
různými soutěžemi pořádanými Velkopopovickým kozlem.

Jednou z nejhezčích byla ukázka nejmenších hasičů z Předonína, hašení hořícího
domečku. K vidění zde byli desítky požárních automobilů a spousta hasičské techniky jak
současné tak historické, která zde byla buď jen vystavena, nebo s ní byly předváděny ukázky
a k tomu všemu vyhrávala mělnická kapela, kterou posléze vystřídal dýdžej, mistr zvuku
Apec a taktéž náš rodák (Bohuslav Schoř), který svým repertoárem a sestavou skladeb
dokázal návštěvníky nadchnout a některé tak úplně rozvášnit, že zde pak předváděli své
taneční kreace.
Náš sbor zde měl na starosti, kromě ostatních organizačních povinností, se svým stánkem
s uzeninou nasytit hladové krky hlavně organizátorů, ale i ostatních účastníků setkání. Chtěl bych
zde poděkovat těm, kdo za náš sbor obětovali svůj
volný čas a pomohli se stánkem a s ostatní organizací a nebyli to jen hasiči. Velké poděkování patří
Pepovi Žižkovi, který se tak jako vždy vzorně staral
o udírnu a dobrou chuť klobás, které si všichni velice pochvalovali. Děkuji Tomáši Baumovi za vřelou
pomoc, který pomáhal u udírny a všude kde ho bylo
potřeba. Děkuji děvčatům a pánům ve stánku, kteří
se starali o rychlý a náročný chod ve stánku, Ludmile Jančářové, Ireně Hondlové, Aničce Šťastné,
Jiřímu Vyskočilovi a Dominiku Dražanovi. Děkuji
Miroslavu Hrstkovi, který vše zdokumentoval a zaznamenal pro příští generace a významně
tak pomohl s propagací nejen hasičů ale i obce a tohoto setkání. Děkuji také všem našim
hasičům, kteří nám pomáhali a podporovali a nakonec se z různých důvodů nemohli
účastnit, občanům naší obce, kteří nás podpořili a setkání hasičů navštívili. Bezesporu to
byla hezká akce, na kterou se budeme těšit, pokud vše dobře dopadne i příští rok.
Máme tu ale advent, blíží se
vánoční svátky, konec roku je
za dveřmi, topná sezóna je
v plném proudu, což bývá
jedno z nejhorších období
v roce na požáry. Proto bych
chtěl vyzvat všechny naše
občany k zodpovědnosti,
nechci nikoho poučovat,
dávejte ale pozor, kam
pokládáte zapálené svíčky,
adventní věnce, čím, kde, jak a
v čem topíte, kam, jak a jakou
pyrotechniku odpalujete,
dbejte prosím opatrnosti, protože v této těžké době nemusí být hasiči vždy hned po ruce.
Přeji našim hasičům a všem spoluobčanům hezké a ničím nerušené vánoční svátky,
do nového roku hodně štěstí, hlavně zdraví a mnoho pracovních a osobních úspěchů.
Za SDH Luboš Šťastný

Vánoční ladění
Letos se oproti minulému roku, kdy uspořádání tradičního
Vánočního ladění překazila opatření proti epidemii Corona viru, se
rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojená Mikulášská nadílka
podařila uskutečnit. Zřejmě ten minulý rok lidem chyběl, protože se
o první adventní neděli na návsi před obecním úřadem, vyzdobené jesličkami sešlo
poměrně dost zájemců o tuto tradici.
Krátce po setmění letošní Vánoční ladění
zahájil pan starosta krátkým proslovem, ve
kterém popřál občanům příjemné prožití
vánočních svátků a hlavně v dnešní době
tolik potřebného zdraví. Pak dal pokyn k
slavnostnímu rozsvícení vánočního stromku.

Velice pěkné bylo vystoupení dětí z mateřské
školky, které měly pásmo říkadel s vánoční
tématikou. Potom se představila kapela
„Pozdní sběr“, která hrála vánoční písně a
koledy. V souboru byly i zpěvačky, které spolu s
kapelou vytvořily na potemnělé návsi velmi
příjemnou atmosféru.
Pro děti byl asi nejčekanější okamžik,
kdy přišel Mikuláš s andělem a
čertem a začal rozdávat dětem
Mikulášskou nadílku. Přesto, že čert
vypadal poměrně dost čertovsky,
mnoho pláče slyšet nebylo, což bylo
asi v pořádku.

I když nemrzlo, počasí nebylo zrovna nejpříjemnější, mnoha přítomným jistě přišlo vhod teplé
občerstvení, které zajistil pan Petráček, tak i teplé
uzeniny přímo z udírny. Zájemci si mohli u stánku
zakoupit vánoční pečivo i různé věci s vánoční
tématikou.
Na závěr by bylo dobré poděkovat Skupině ČEZ, která se na této akci sponzorsky
podílela, ale hlavně všem, kterým nebylo zatěžko přiložit ruku k dílu při přípravě i
organizaci této již tradiční události.
- Miroslav Hrstka -

Kuchařský koutek paní Feixové
Zázrak z Olomouce
50dkg hladké mouky
1 droždí
250 ml vlažného mléka
špetka soli
150 ml oleje
Zadělat těsto a nechat vykynout.
Náplň:
šunkový salám
salám Vysočina
Niva
žloutek na potření
Těsto rozdělíme na 5 dílů,
rozválíme na kolo, které rozdělíme na 8 dílů.
Na každý trojúhelník položíme plátek šunky, salámu a kostičku nivy a od širšího
konce zamotáme, pak potřeme vejcem, posypeme grilovacím kořením a upečeme.

Svatební koláčky
28 dkg hrubé mouky
22 dkg hladké mouky
30 dkg másla
1 droždí
1 a 1/2 vejce
4 lžíce mléka
Vypracujeme těsto které hned vyválíme a
vykrájíme kolečka, na které dáme
náplň a žmolenku. Pak dáme péct. Těsto
nesmí kynout !
Náplň tvarohová, maková, povidlová nebo jablečná.

Vánoční karamelový likér
1 plechovka neslazeného mléko Tatra
1 plechovka Salka karamel
5 žloutků
1 vanilkový cukr
1/2 litrů rumu
Žloutky ušleháme s vanilkovým cukrem, pak
přidáme Tatru a karamelové Salko. Nakonec
nalijeme rum. Uchovávejte v lednici.

Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová
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