Vážení spoluobčané, začal rok 2022 a velice nemile. Překvapila nejen mě, ale i celý
svět válka na Ukrajině, jež má devastující důsledky na naši ekonomiku, ale hlavně na
obyvatele Ukrajiny. Velice proto oceňuji snahu našeho farního sboru o uspořádání
benefičního koncertu pro Ukrajinu v jejich kostele a děkuji všem jež přispěli.
Jak jste si všimli, práce na rekonstrukci sokolovny pokračují, jsou téměř hotovy
všechny vnitřní rozvody. Okna na budově jsou namontována, hotový je podhled na sále a
pokládají se finální betony na podlahy. V současné době se připravuje územní studie hřiště
a obou návsí, podle které by se po jednotlivých etapách měla naše obec v budoucnu
přetvářet. Zároveň pak připravujeme projektovou dokumentaci na další sběrné místo na
začátku areálu Podřipské společnosti, kde by mělo vzniknout místo pro čtyři kontejnery,
garáže pro obecní traktor a další techniku a odstavná plocha pro skladování obecního
materiálu.
Ale hlavně se těším z toho, že už se zase můžeme stýkat bez nějakých omezení, že zase
budeme moct uspořádat akce a začnu tou první 26.3.2022 Ukliďme Česko při které jako
každý rok uklidíme okolo naší vesnice. Dále pak nás čekají tradiční Čarodějnice a Retro 1.
máj, na které se těším. Rovněž se těším na přivítání našich nových občánků.
Vážení spoluobčané, doufám, že ta válka na Ukrajině brzy skončí a Vám přeji mnoho
zdraví.
MVDr. František Feix

Rozvojová strategie obce
Vážení spoluobčané,
ani jsem se nenadál a již je to osm let, co začal vycházet Libkovský občasník, jež
považuji za jeden z úspěchů, který se našemu zastupitelstvu podařil. Po celou dobu nás
zábavnou formou, díky panu Miroslavu Hrstkovi, seznamuje s historií obce, ale i
s aktuálními problémy obce, ale i celé
společnosti.
Když před osmi lety začalo zastupitelstvo po volbách pracovat, vytyčilo si
takzvaný Rozvojový strategický dokument obce Libkovice pod Řípem a v tom
dokumentu stojí : Výstavba dětského
hřiště na části pozemku p.č. 962/1. Rekonstrukce stávajících chodníků a vjezdů
do domů, Výstavba účelové komunikace
pro novou bytovou zástavbu RD, Výměna
oken a zateplení objektu obecního úřadu, Revitalizace zeleně horní a dolní návsi a výstavba
chodníků do Kostomlat pod Řípem, Oprava
místních komunikací, Rekonstrukce objektu
sokolovny na sportovní a společenské
centrum obce, Výstavba sběrného dvora.
Jak vidíte, všechny tyto závazky se podařily
zastupitelstvu za uplynulých osm let naplnit.
Sokolovna se sice ještě dostavuje, ale už
nyní můžeme říct, že se to podaří za
vysoutěžené peníze, což v dnešní době je zázrak.
Navíc se podařil odkoupit obchod a provést jeho
úplnou rekonstrukci. Obchod nyní ke spokojenosti našich občanů zabezpečuje jejich základní potřeby. Mimo to, zastupitelstvo po celou
dobu rozvíjelo naši mateřskou školku. Ve školce
je nová kuchyň a koupelna, celé podkroví bylo
zrekonstruováno, zahrada má novou opěrnou
zeď a krásnou pergolu. I interiéry obecního úřadu za tu dobu nabyly změn. Zrekonstruovány
jsou kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka, chodba a WC pro invalidy.
Zastupitelstvo však dál nezahálí a v roce 2021 si stanovilo pokračování strategického
rozvojového dokumentu obce, který má dál navazovat na úsilí minulých let, ve kterém stojí:
Vybavení sokolovny po rekonstrukci, Výstavba venkovního hřiště a in-line dráhy, Úprava a
revitalizace spodní návsi, Výstavba dalšího sběrného místa se zázemím a Oprava
hasičského auta.
Tímto děkuji všem, kdož se podílíte na výše dosažených úspěších.
MVDr. František Feix – starosta

Ze zasedání obecního zastupitelstva …..
Do konce roku 2021 se obecní zastupitelstvo sešlo ještě jednou, a to v měsíci prosinci 2021,
kdy na svém zasedání schválilo:


rozpočet na rok 2022 jako schodkový. Schodek ve výši 13.072.600,- Kč bude pokryt
nahospodařenými prostředky z minulých let, závazným ukazatelem jsou paragrafy
 uzavřít smlouvou o zřízení věcného břemene č. 8800090436_2/VB/P na pozemku
parc.č. 403 v obci a k.ú. Libkovice pod Řípem na plynárenské zařízení „PREL,
Libkovice pod Řípem, Plynovodní přípojka, č. stavby: 8800090436“, uzavřenou
mezi Obcí Libkovice pod Řípem jako povinnou a společností GasNet, s.r.o. jako
oprávněným
 úpravu rozpočtu č. 8/2021
 uzavřít dohodu o provedení práce uzavřenou mezi obcí Libkovice pod Řípem jako
zaměstnavatelem a panem M.H. jako zaměstnancem na zpracování kroniky obce
 zrušení Vnitřní směrnice č. VS – 3/ Reálná hodnota majetku určeného k prodeji
Zastupitelstvo obce na tomto zasedání také zamítlo:


žádost pana L.Š. o odkoupení části pozemku parc.č. 525/1 v obci a k.ú. Libkovice
pod Řípem dle předložené žádosti včetně nákresu
 žádost pana L.Š. o odkoupení části pozemku parc.č. 365/1 v obci a k.ú. Libkovice
pod Řípem dle předložené žádosti včetně nákresu
 zrušit čestný církevní hrob č. 47 na místním hřbitově


Zastupitelstvo obce na tomto zasedání přijalo bez výhrad:
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Libkovice pod Řípem, IČ:
00263915
V roce 2022 se zastupitelstvo obce sešlo zatím jen jednou a zasedání obecního zastupitelstva
proběhlo začátkem měsíce února 2022 a na tomto zasedání bylo schváleno:


uzavřít kupní smlouvu na pozemky - stp.č. 231/2, stp.č. 241 a část pozemku parc.č.
901/6 v k.ú. Libkovice pod Řípem za cenu dle znaleckého posudku včetně podmínek
vlastníka pozemků (vyhotovení geometrického plánu, zřízení věcného břemene)
 zadat územní studii veřejných prostranství v obci Libkovice pod Řípem za cenu ve
výši 84.700,- Kč včetně 21 % DPH od Ing. P.L
 uzavřít smlouvou pro umístění Z-BOXU a
spolupráci při jeho provozování se
společností Zásilkovna s.r.o.
 rozpočet na spolufinancování projektu Obnovy textilního vybavení sokolovny v
Libkovicích pod Řípem (opona, závěsy hlediště, okenní závěsy + balkon) za cenovou
nabídku ve výši 430.000,- Kč včetně 21 % DPH
plánované akce obce na rok 2022
 nabídkový rozpočet společnosti T-Technology s.r.o. na rozšíření obecního
bezdrátového rozhlasu o 2x hnízdo, 4x reproduktor v nové ulici – zástavba nových
domů za cenu ve výši 55.820,- Kč včetně 21 % DPH
Zastupitelstvo obce na tomto zasedání zamítlo:
uzavřít kupní smlouvu na tři plynové přípojky ve vlastnictví obce, kde je umístěn
plynoměr a které jsou v provozu
- Petra Černíková -

Koncert pro Ukrajinu
V neděli
12.března uspořádal
farní sbor Českobratrské církve evangelické v místním kostele dobročinnou
akci na podporu bojující Ukrajině. Touto akcí byl koncert a
sbírka, která bude
použita ve prospěch
uprchlíků z Ukrajiny,
která čelí napadení
ruskou armádou.
Na koncertě
vystoupil s hrou na
kytaru a zpěvem Tomáš Kolařík a hrou
na klávesy Alena Kolaříková z Roudnice n/L. Dále
toupila se zpěvem Lenka Jančíková z Prahy. Vystupujících bylo více, ale bohužel jsem si jména ostatních účinkujích nepoznamenal.
Na závěr promluvil roudnický evangelický
farář br. Radovan Rosický a poděkoval jak účinkujícím, tak i všem přítomným za účast na této dobročinné akci.

vys-

Vzhledem k událostem,
které pořádání tohoto
dobročinného koncertu
provázely, byla účast
poměrně hojná. Zřejmě
bylo znát, že tato událost poměrně lidi zajímá
a jsou ochotni něco pro věc udělat. Ostatně výnos sbírky na podporu Ukrajiny byl také
slušný a určitě se najde způsob, jak takto vybrané prostředky smyslupně využít.
- Miroslav Hrstka -

Uklízeli jsme Libkovice
V sobotu 26. března se sešlo po trochu delší přestávce zaviněné epidemií covidu pár
občanů, kterým není lhostejné, jak naše obec, tedy spíše okolí, vypadá a byli ochotni přiložit
ruku k dílu a okolí obce trochu uklidit. Píšu pár, ale bylo jich asi kolem čtyřiceti, což asi
málokdo čekal.
Sešli jsme
se za
krásného
jarního
rána v
devět hodin před
obecním
úřadem,
kde jsme
si rozdělili
jednotlivé
úseky, které budou
jednotlivé
skupiny uklízet. Nastoupili i obecní zaměstnanci s technikou, kteří ostraňovali větší černé
skládky, které za uplynulé období v okolí obce vznikly a sváželi pytle s nasbíraným odpadem, které jednotlivé skupiny zanechaly na
určených místech.
Úklidu se zúčastnilo i dost dětí, které
se rády zapojily do práce a určitě svými výkony za svými rodiči, nebo dědečky a babičkami
nezaostávaly.
Po práci bylo v hospodě U Petráčků
připraveno občerstvení, a tak se tam kolem
poledne všichni sešli a určitě nelitovali, protože připravený guláš byl dobrý a posezení po procházce katastrem obce probíhalo za stejně
dobré nálady, jako ostatně celé dopoledne.
Je dobře, že se život v obci po
dlouhém čase, kdy po většinu
doby panovala různá omezující opatření, zaviněná epidemií corona viru, vrací do normální podoby, a jistě nikdo
z přítomných nelitoval tohoto,
dá se říci příjemně stráveného
sobotního dopoledne, kdy
navíc se ještě podařilo udělat
kus dobré práce.
–

Miroslav Hrstka -

Jak se mění Libkovice
V dnešním článku bych se chtěl
vrátit trochu do minulosti Libkovic s tím
úmyslem, aby si pamětníci trochu oživili
vzpomínky, a aby nepamětníci získali přehled o tom, jak se naše obec za posledních
přibližně padesát let proměnila. Možná si
na všechno nevzpomenu, a tím dávám prostor ostatní pamětníkům, aby mě buď
opravili, případně doplnili.
A s čím začít ? Asi tím, jak Libkovice vypadaly. Nejlépe bude, když začneme na Horní návsi. Ta doznala podstatných změn tím, že byl zbourán
původní statek čp. 30, takzvaný
Maškův statek, který stával na místě
dnešní prodejny potravin. Prodejna
potravin byla postavena v polovině
sedmdesátých let v Akci Z a do revoluce ji provozovala Jednota. Dřívější prodejna potravin, mezi tehdejšími Libkováky více známá pod
názvem Spolek, byla na místě dnešního domu čp.69. K Horní návsi také neodlučně patřila hospoda U Pavlíčků, kde byl i řeznický krám, který pan Pavlíček provozoval. Dnes na jejím místě stojí obytný dům čp.175.
Dominantou Horní návsi byl
rybník, který také za posledních padesát let prošel asi třemi rekonstrukcemi tak, aby se dostal do dnešní podoby. Rekonstrukcí poměrně nedávnou
prošel také dům čp.17, což byl bývalý
Místní národní výbor, a kde byla také
kampelička, což byla jakási pobočka
Státní spořitelny, kde jednou týdně úřadoval pan Josef Přítel.Také zde byla
knihovna a kulturní místnost, kde se
odehrávaly různé oficiální akce MNV,
jako nějaké přednášky a vítání občánků. Abych nezapoměl, tak tam fungovala ještě dětská poradna pro matky. Po postavení nové
budovy MNV a Domu služeb, který se také budoval v rámci Akce Z zde byla ještě nějaký čas
klubovna SSM, ale od té doby budova více méně chátrala a obec dost dobře nevěděla, jak ji
využít. Proto rekonstrukce na sběrný dvůr bylo asi nejlepší řešení.
Z Horní návsi také zmizel obytný dům statku čp.16, a jak je dnes vidět, tak ne úplně
zcela, protože na jeho místě je stále ještě jeho zřícenina, která určitě není nějakou velkou
ozdobou tohoto místa. Další dům, který zmizel z horní návsi je dům se stodolou čp.14, kde
bydlela paní Vajglová. Na jeho místě je nový dům se stejným číslem popisným. Před tímto
domem stávala ještě malá stavbička, která byla původně mlékárnou, kde se kdysi mléko

odevzdávalo. Potom tam byl nějaký čas obecní mandl, kam si místní ženy chodily mandlovat
prádlo a poslední využití bylo jako klubovna SSM. Na tomto místě bych chtěl oslovit
pamětníky, jestli někdo nemá doma fotografii této stavbičky, protože mě se ji zatím přes
všechno úsilí nepodařilo získat. Na plácku před rybníkem, kde se dříve tradičně stavěla
májka, když se ještě slavívaly tradiční Máje bylo vybudováno dětské hřiště.
Z Horní návsi také zmizel statek čp.29 a na jeho místě byl postaven nový obytný dům se
stejným číslem popisným. Z obytného domu
bývalého Strádalova statku čp. 28 se stala
hospoda U Petráčků, hospodářské budovy
byly zbořeny a na jejich původním místě ke
konci osmdesátých let postavil tehdejší
státní statek centrální dílny. Aby byl výčet
změn úplný, tak také zmizel kaštan, který v
roce 2018 rozlámala vichřice, a který byl
znovu vysazen při příležitosti stých oslav
vzniku republiky. Samozřejmě i chodníky
prošly za tu dobu velkými změnami. V sedmdesátých letech byly na většinu chodníků
položeny betonové dlaždice, které byly poté
nahrazeny zámkovou dlažbou.
Na Dolní návsi také došlo k mnoha změnám, které také změnily poněkud tvář návsi,
snad k lepšímu. Na této návsi to byla především hospoda U Urbanů, která byla zbourána na
začátku sedmdesátých let a na jejím místě byla postavena v polovině osmdesátých let budova dnešního Obecního úřadu. V semdesátých létech byla také, dnešními slovy revitalizována celá Dolní náves, kdy se vybudovala tak trochu parková podoba, která je patrná do dnešních dnů. V rámci těchto změn byl odstraněn i původní pomník obětem první
světové války před domy čp. 6 a čp. 11 a
byl nahrazen novým, menším. Nevím, co
vedlo tehdejší vedení obce k této změně,
a abych řekl pravdu, tak ten původní z
roku 1926 se mi líbil více.
Z Dolní návsi také zmizel bývalý Horákův statek čp. 43 a na jeho místě Státní statek
postavil dvě bytovky, dnešní domy čp. 176 a čp. 178. Také zmizel transformátor na
křižovatce, a dnes již málokdo použije dříve často užívaný název U transformátoru. Na této
návsi stojí také dva památkově chráněné domy a to čp. 7 a čp. 34. Zvláště dům čp. 34 býval
ve své době ozdobou návsi svou bohatou štukovou výzdobou, která vzala za své při trochu
necitlivé opravě v době, kdy tento dům využíval Státní statek jako svou závodní jídelnu. I
budova statku čp. 7 se pomalu vrací do své původní podoby. Změnou prošel také špejchar
statku čp. 42, který byl přestavěn na obytný dům, a je v současné době asi nejhezčí dům na
celé návsi. Pamětníci asi ví, že zde byla váha Státního statku a říkalo těmto místům U váhy.
To by bylo asi vše k oběma návsím, a příště bych se věnoval zbývajícím částem obce.
–

Miroslav Hrstka -

Oslavenci z řad občanů obce Libkovice pod
Řípem od 01. 01. 2022 – do 30. 06. 2022
75. narozeniny
Süssenmilchová Naděžda
Michálek Pavel
Londáková Jiřina

76. narozeniny
Knoblochová Marie
Wiedermannová Daniela

78. narozeniny
Petráčková Magdalena
Hypša Václav
Šlegrová Magdalena

80. narozeniny
Hrstková Jolana
Knobloch Petr

81. narozeniny
Horáková Zdenka

83. narozeniny
Nováková Zlata

84. narozeniny
Svoboda Jiří

85. narozeniny
Michálková Jaroslava
Rebhan Jiří

87. narozeniny
Vurma Josef

90. narozeniny
Kubešová Sáša

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

Kuchařský koutek paní Feixové
Zelný salát
1/2 hlávky zelí
1 červená paprika
1 cibule
1 mrkev
trochu octa, oleje, cukr podle
chuti a nakonec trochu deka
na okurky.
Vše nastrouhám nahrubo, přidám cukr, olej, ocet a deko. Vše promíchám a nechám uležet do druhého dne.
Podávám ke grilovanému masu.

Boží milosti
25 dkg hladké mouky
trochu rumu
2 polévkové lžíce másla
1 vejce
trochu vody
Vypracujeme těsto, vyválíme,
nakrájíme na kostky, nebo
jako já velikonočními vykrajovátky.
Smažíme v hodně oleji, pak
obalíme v moučkovém cukru.

Karamelové mini větrníčky
1/4 l vody
12,5 dkg tuku
20 dkg hladké mouky
6 vajec
Uvaříme odpalované těsto do
kterého po vychladnutí zašleháme
vejce, na pečící papír nastříkáme
trubičkou mini větrníčky a pečeme
ve vyhřáté troubě na 180 °C.
Po upečení necháme vychladnout.
Vychladlé rozřízneme a plníme
šlehačkou, do které zašleháme
karamel.
Přiklopíme a potřeme karamelem.

Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová
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Libkovice pod Řípem 181,
413 01 Roudnice nad Labem
Tel. 416 874 124, IČO 00263915

e-mail: obec@libkovicepr.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

Vydává Obec Libkovice pod Řípem, se sídlem Libkovice pod Řípem 181, IČ 00263915, pro svou obec Libkovice p. Ř.
Periodicita tisku územního samosprávného celku, občasník – vydán 31.3.2022

NA VYDÁNÍ LIBKOVSKÉHO OBČASNÍKU
spolupracovali:
MVDr. František Feix, Miroslav Hrstka, Jana Feixová,
Petra Černíková, 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.
© Obec Libkovice pod Řípem

Registrováno MK ČR E 22326

