Vážení spoluobčané, všechna proti covidová opatření skončila, ale jak je vidět ze
zpráv čeká nás další vlna, a proto vás žádám, aby jste se sami snažili nákazy vyvarovat a
pokud se nakazíte, tak dodržujte opatření, aby vy sami jste nebyli roznašeči nákazy.
Chci se však vrátit k našim společenským akcím v obci a nejprve bych začal u dvou
akcí. Čarodějnice a Retro 1.máj. Vatru na čarodějnice tentokrát připravila obec
z pokácených suchých stromů za hřištěm a myslím, že to byla doposud největší vatra.
Průběh pálení skvěle zabezpečili naši hasiči a tradiční hudební doprovod pouštěl pan
Bohuslav Schoř. Děti si mohly opéct špekáčků kolik chtěly a je důležité, že se nikomu nic
nestalo. V neděli pak prošel obcí tradičně prvomájový průvod a bylo opravdu na co se
dívat. Průvod skončil výstavou alegorických a historických vozidel na hřišti. Tentokrát bylo
občerstvení účastníků zabezpečeno v dostatečném množství. Chci poděkovat obětavému
hlavnímu pořadateli panu Luboši Šťastnému, ale i celému sboru dobrovolných hasičů za
uspořádání Retro 1. máje. V obci jsme již tradičně přivítali čtyři nové občánky. Při vítání
vystoupily děti ze školky s pásmem říkanek, hudební doprovod k tomu zabezpečil pan Karel
Šťástka.
Obec se opět po dvou letech účastnila krajského kola soutěže Vesnice roku. Komise
obec navštívila dne 16.6.2022. Vítězem se stala obec Lukavec, ale myslím, že se naše obec
nemá za co stydět v oblasti zvelebování naši obce, jen nám chybí aktivní spolky v obci.
Hasiči, farní sbor, myslivci, Libkovická děvčata to nezachrání.
Doba dovolených je v plném proudu, tak vám vážení spoluobčané přeji hezkou
dovolenou a mnoho zdraví.
MVDr. František Feix – starosta obce

Pálení čarodějnic.
V letošním roce se
opět mohlo pořádat tradiční
pálení čarodějnic tak, jak
jsme byli zvyklí v uplynulých létech. Přípravy a samotného uskutečnění této
akce se ujal obecní úřad ve
spolupráci se sborem dobrovolných hasičů. Takže
se poslední dubnový
podvečer v prostoru za
fotbalovým hřištěm sešly
nejen děti, ale i spousta
dospělých, aby shlédli nejen
zapálení velké vatry, ale aby si
děti opekly buřty, které jim
zajistil obecní úřad. Pro děti
byla připravena trampolína a
aquazorbing. Pro všechny bylo
připraveno občerstvení ve
dvou stáncích, počasí přálo a
tak byli všichni spokojeni.
Část dospělých se u ohně
zdržela až do pozdních
nočních hodin.
- Miroslav Hrstka -

Retro 1. máj
Po dvouleté přestávce se letos mohl opět pořádat Retro 1.máj, na který jsme si
v posledních létech zvykli, a který měl u
občanů poměrně velký ohlas. Při přípravách byly trochu obavy, že nucená
dvouletá přestávka trochu ohrozí úspěch
této akce, ale samotný průběh letošního
ročníku rozehnal chmury na čelech organizátorů. Tuto akci pořádá Spolek pro
dobrou náladu za podpory obecního
úřadu i sboru dobrovolných hasičů.
Musím připomenout, že hlavním organizátorem je starosta hasičů Luboš
Šťastný, který organizačně všechno
zařídí, a vždy se najde několik
jednotlivců, kteří mu s realizací
pomůžou. Velkou podporu má i u
vedení obce, které mu vychází
všemožně vstříc.
Tedy i ten letošní ročník byl
vydařený, sjelo se k nám poměrně
dost veteránů, jak na motocyklech,
tak autoveteránů, historické traktory a velké zastoupení měla i vojenská technika. Celý průvod projel
obcí od Bechlína, kde byl sraz a
řazení prů-vodu ke Kostomlatům, odkud se pak pokračovalo na fotbalové hřiště, kde
vystavovaná technika zabrala téměř
polovinu jeho plochy. V prostoru za
fotbalovým hřištěm byly připraveny
stánky s občer-stvením, které letos
fungovalo bezchybně. Přítomní si
zde mohli dát pivo, kávu a nealkoholické nápoje, dále byly k dipozici
klobásy z udírny, langoše, výborný
guláš, bramboráky, ke kávě byly
k dostání zákusky a koláče, a snad
jediné místo, kde se tvořila fronta
byl stánek se zmrzlinou. Během
odpoledne proběhlo několik ukázek
tanečních vystoupení a proběhla i
soutěž Libkovského vytrvalostního běhu, o který zpočátku nebyl valný zájem, ale potom se
stal téměř hlavním bodem programu, hlavně díky dětem, se kterými se zpočátku ani
nepočítalo. Návštěvníků se sešlo poměrně dost, jak domácích, tak i přespolních, počasí
přálo a tak to všichni považovali za příjemně strávené odpoledne.
-Miroslav Hrstka -

Velikonoční výstava
Dne 3. dubna proběhla v naší hasičské zbrojnici velikonoční výstava, kde si mohli
návštěvníci nejen prohlédnout, ale i zakoupit velikonoční kraslice, a to z pštrosích, husích,
kachních a slepičích vajec. Dále si mohli zakoupit ručně vyrobené dekorace. Součástí této
výstavy byla i mini kavárnička, ve které mohli naši spoluobčané posedět u kávy se
zákuskem. Velikonoční výstava se v naší obci konala poprvé. Přivedla do hasičské zbrojnice
spoustu návštěvníků, kteří akci pozitivně hodnotili. Doufám, že i budoucí akce budou takto
úspěšné.

Děkujeme všem kteří tuto výstavu navštívili.
Jana Feixová a Ika Křížová

Noc kostelů
V pátek 10.6.2022 v podvečer se konala jako již tradičně 5. Noc kostelů.
Úvodním slovem o historii církve v Čechách a o historii našeho kostela nás provedla
Helena Chalupová. Její poutavé vyprávění zaujalo také dětské publikum.
Následovalo vystoupení místního dětského sborečku pod vedením Renaty Hudečkové.
Zazněly lidové a
církevní písně. Děti
dostaly za svůj výkon
nejen sladkou odměnu. Po vystoupení si děti mohly vytvořit náramky,
prstýnky nebo náhrdelníky z korálků.
V předsálí všechny
zúčastněné zaujaly
různé nástroje, které v
dávných dobách lidé
používali. Práci s
některými z nich si
mohli návštěvníci

vyzkoušet. Děkujeme Ivaně Chalupové za jejich zapůjčení. Noc kostelů proběhla v
příjemné atmosféře a těšíme se na další setkávání s vámi.
- Renata Hudečková -

Jak se mění Libkovice 2
V minulém článku jsem se zabýval změnami ve vzhledu obce za minulých padesát let
a podívali jsme se na změny, kterými prošly obě návsi. Nyní se budeme zabývat změnami,
kterými prošly jednotlivé ulice.
Začneme ulicí vedoucí k
Bechlínu, tedy ulicí Nad roklí.
Ráz celé ulice se za posledních padesát let mnoho nezměnil, ale postupem času zde
bylo postaveno osm nových
rodinných domů, a to většinou na místech, kde byly dříve zahrádky, nebo prázdné
nepoužívané plochy. Na stráni dříve zvané Na ohradě
vyrostly nové domy čp.193 a
čp. 174. Na bývalých
zahrádkách byly postaveny
domy čp.194, čp. 185.,čp. 187.,čp.184.,čp. 43 a čp. 209. Naopak zmizely dva domy, a to čp.
99 u Piskáčků a čp. 44 u Michálků. Samozřejmě i zde se udělaly nové chodníky.
Ulice V ořechu tak velkými změnami neprošla. Zde byla největší změna v tom, že byla
zbourána bývalá Michalcova a Ercoliova stodola v místech U moruše a bývalý státní statek
zde postavil bytovku čp. 13. Pochopitelně i zde byly opraveny místní komunikace a místo
původně dlážděných cest zde byly udělány afsaltové povrchy. Také chodníky byly nově zrekonstruovány.
Ulice Podevsí se téměř nezměnila, byly zbořeny dva domy, a to bývalý Honzajkův
domek a domek čp. 39. Přestavěna byla původní škola na dva obytné domy a nově byl
postaven dům čp. 167.
Žádných velkých změn ani nebylo v ulici v Lázních. Velkou změnou bylo jen zboření
původní mateřské
školky, bývalého čp. 48
a hned vedle byla
postavená nová
mateřská škola.
Na konci ulice byl
postaven nový rodinný
dům čp.189. I tady
došlo k obnově povrchů
místních komunikací,
kde byly původní dlažby
nahrazeny asfaltovým
povrchem. Zároveň je i
to jediná ulice, kde nejsou chodníky. Ulice U sokolovny se také mnoho nezměnila.
Přibyly zde tři nové domy a to čp.166 a čp. 191. a čp.115. Bytovka čp. 163 je už sice trochu
mimo naše časové období, ale přesto ji zde uvádím. Za tuto dobu také Sokolovna prošla
dvěma velkými opravami, z níchž

se ta druhá a zásadnější chýlí právě ke konci. Také kostel prošel celkovou opravou a fara je
rovněž nově zrekonstruovaná a dnes jsou v ní nové tři byty. Za touto ulicí je dnešní zemědělské centrum obce, protože zde vyrostly za státního statku haly čistící stanice osiv, česaček chmele a různých skladů, které dnes využívá Podřipská zemědělská společnost a farma
Materna.
Jako poslední jsem si nechal ulici Na kopci, protože ta se za posledních padesát let
změnila asi nejvíce.
V tomto období zde byly postaveny všechny
domy po levé straně
ulice a to od čp.30 až k
čp. 183. Tady také došlo i k tomu, že se elektrické vedení zabudovalo do země, takže zde
zmizely i sloupy elektrických rozvodů.
Samozřejmě i zde byly
vybudovány nové
chodníky.
Úplně nová je
ulice, která sousedí s
ulicí Na kopci a asi se
jednou bude jmenovat Ulice za hřištěm. Tady za posledních
deset let vyrostlo deset nových rodinných domů a
další tři ve spojovací ulici. V
této lokalitě také došlo ještě k
jedné změně, a tím byla likvidace bývalého koupaliště
za hřištěm. Vznikl tam dostatečně velký prostor na pořádání větších akcí, jako je
třeba Retro 1.máj. Nakonec i
fotbalové hřiště by se mělo
dočkat velkých změn. Jelikož
se fotbal v Libkovicích už nehraje, a asi se
hrát nikdy nebude, je v plánu na místě stávajícího fotbalového hřiště vybudovat multifunkční hřiště pro více sportů, in-line dráhu
a odpočinkovou zónu. Velkou změnou by měla
projít i Dolení náves, kde je v plánu celková
revitalizace. To ale už bude starost nového
zastupitelstva.
- Miroslav Hrstka -

Vaří naše ženy aneb „Nejlepší Cupcake“
Druhý ročník této veřejné soutěže proběhl 19.06.2022 v restauraci u Petráčků.
Počítaly jsme skoro s tím, že se nikdo nezúčastní a nemohly bychom se ani na nikoho zlobit
… bylo neskutečné horko. Ale i přes to se našlo několik odvážných, které napekly a soutěže
se zúčastnily.
Nakonec se sešlo 10 vzorků Cupcaků a porota měla doopravdy nelehký úkol, protože byly
všechny výborné a krásné.
Velký dík patří:
 panu Petrovi Petráčkovi za spolupráci a
zázemí
 OÚ v Libkovicích pod Řípem za finanční
podporu
 porotě ve složení Petr Fuksa, Luboš Šťastný a
Lukáš Kindl za heroický výkon
 a samozřejmě všem našim úžasným ženám za
účast

- Jana a Ika -

Sokolovna
Jak jste si všimli, rekonstrukce naši sokolovny jde
do finále. Jak slyšíte
z televize a čtete na internetu ceny stavebních materiálů neustále rostou, ale
obci se daří držet rozpočet
stavby v rozsahu dle výběrového řízení. Lze to přičíst na konto dobře sestavené smlouvě o dílo, dobrému stavebnímu dozoru a
dozoru investora, každý den
jsem na stavbě a konzultuji
stavební postup s dodavatelem. Myslím, že to je
velký úspěch, málo kde se
v dnešní době povedlo stanovený rozpočet stavby dodržet a jsem na to hrdý.
Předání stavby by mělo
proběhnout
k 30.8.2022. Pak by
měla následovat kolaudace a obec již má
vybraného dodavatele
na textilní vybavení
sokolovny, na němž se
bude finančním příspěvkem podílet i
Ústecký kraj. O co jde?

Jedná se o vybavení jeviště oponami a textilními závěsy, závěsy do přísálí na balkón, záclony do oken
v přízemí. Obec sice uschovala všechny stoly a židle
ze sálu a výčepu, ale je na nich jasně vidět, že jsou za
svou životností. Proto bude ještě potřeba nakoupit
uvedené vybavení, což nebude malá částka.
Vážení spoluobčané již se těším, že budu moci
na začátku září Vám předvést, jak rekonstrukce dopadla.
- MVDr. František Feix -

Vítání občánků

V sobotu 14. května, jsme poprvé v tomto roce, přivítali v hasičské zbrojnici v
Libkovicích pod Řípem naše novorozené obyvatele. Vřelého uvítání občánků od vedení
Obce Libkovice pod Řípem, se
tentokrát dostalo čtyřem dětem. Děti
z Mateřské školy, jako každoročně
připravily pro miminka velmi pěkné
vystoupení. Krátce promluvila a
občánky představila místostarostka
obce, paní Petra Černíková. Dětem i
jejich rodičům popřál vše nejlepší do
života starosta obce pan MVDr.
František Feix, svým slavnostním
projevem. Jako obvykle se rodiče
podepsali do Pamětní knihy a připili
si šampaňským, noví občánci dostali
na památku malou pozornost. Na závěr proběhlo tradiční fotografování u kolébky.

-Kristýna Pospíchalová -

Rekapitulace volebního období
Vážení spoluobčané blíží se konec volebního období a tak bych chtěl
zrekapitulovat to, co se současnému zastupitelstvu povedlo uskutečnit
v uplynulých dvou volebních obdobích v investicích.
2015 - veřejné osvětlení a komunikace v nové ulici
- výstavba dětského hřiště
- nákup kontejnerového nosiče, kontejnerů a bio popelnic na sběr bioodpadů
2016 - rekonstrukce interiéru obecního úřadu
- rekonstrukce podlah přízemí v mateřské školce
- oprava fasády hasičské zbrojnice
2017 - rekonstrukce ulice U moruše – výstavba chodníků a odvodnění, následná
obnova asfaltového povrchu
- výstavba chodníku ze středu obce až na křižovatku ke
Kostomlatům pod Řípem s rekonstrukcí veřejného osvětlení a výsadbou.
- zateplení obecního úřadu a výměna oken
- zateplení podkroví v mateřské školce
2018 - výstavba sběrného dvora
- rekonstrukce asfaltových povrchů v ulici V lázních
- rekonstrukce koupelny v mateřské školce
2019 - nákup obchodu v obci
- rekonstrukce chodníků před prodejnou
- oprava kuchyně ve školce
2020 – generální rekonstrukce obchodu s výstavbou dvou obytných jednotek
- oprava opěrné zdi a výstavba pergoly ve školce
2021 – generální rekonstrukce sokolovny
- oprava WC na bezbariérové WC a chodby na obecním úřadě.

Naši hasiči pomáhali ve Hřensku

Ze zasedání obecního zastupitelstva …..
Do konce měsíce července 2022 se obecní zastupitelstvo ke svému jednání sešlo zatím třikrát, a to v
měsíci dubnu, kdy na svém zasedání schválilo:
- uzavřít kupní smlouvu na tři plynové přípojky ve vlastnictví obce, kde je umístěn plynoměr a které
jsou v provozu,
- obecně závaznou vyhláškou č. 1/2022 - požární řád,
- poskytnout finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro Myslivecké sdružení Háje Kostomlaty pod Řípem
– Libkovice pod Řípem na provoz a hospodaření spolku a na nákup bažantní zvěře na vypuštění v
honitbě,
- záměr pronájmu části pozemku parc.č. 365/1 o výměře cca 255 m² v k.ú. Libkovice pod Řípem na
dobu 15-ti let za roční nájemné 750,- Kč s tím, že pozemek nelze oplotit a travnatý terén
na části pozemku lze zpevnit (zůstane pak ve vlastnictví obce) tak, aby se neomezovala
vlastnická práva sousedních vlastníků pozemků,
- záměr pronájmu části pozemku parc.č. 525/1 o výměře cca 63 m² v k.ú. Libkovice pod Řípem na
dobu 15-ti let za roční nájemné 200,- Kč s tím, že pozemek nelze oplotit a travnatý terén
na části pozemku lze zpevnit (zůstane pak ve vlastnictví obce) tak, aby se neomezovala
vlastnická práva sousedních vlastníků pozemků,
- uzavřít kupní smlouvy na odkoupení budovy bývalých šaten na pozemku stp.č. 241 v k.ú. Libkovice
pod Řípem za dohodnutou kupní cenu ve výši 130.000,- Kč.
Zastupitelstva obce na tomto zasedání také zamítlo:
- uzavřít smlouvou o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Ústeckého kraje, kdy předmětem této smlouvy je závazek obce poskytnout data z DTMO,
pokud ji obec provozuje a data ZPS, DI a TI ve vlastnictví obce jako podklad pro tvorbu
DTM ÚK a závazek Kraje poskytnout Obci Data DTM ÚK na území obce pro potřeby tvorby
DTMO,
- poskytnout finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s. ve výši 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce na tomto zasedání vzalo na vědomí:
- program akcí pořádaných obcí, a to Pálení čarodějnic pro děti a s Retro 1. máj.
Následující zasedání zastupitelstva obce proběhlo v měsíci květnu 2022
a na tomto zasedání bylo schváleno:
- podání žádosti do dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji
2022“, název projektu Územní studie pro hřiště a návsi v Libkovicích pod Řípem,
- odepsat nedobytné pohledávky a závazek dle přiloženého seznamu,
- úpravu rozpočtu č. 3/2022,
- účetní uzávěrku za rok 2021, 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
2021,
- bez výhrad účetní uzávěrku za rok 2021, rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu Mateřské školy v
Libkovicích pod Řípem,
-uzavřít kupní smlouvou na koupi pozemků – stp.č. 241, stp.č. 231/2 a části pozemku parc.č.
901/6 (geometrickým plánem oddělenou a nově označenou parc.č. 901/34) a smlouvu o
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy (služebnost stezky a cesty) v obci a k.ú.
Libkovice pod Řípem uzavřenou mezi FP majetková a.s. jako prodávající a oprávněnou z
věcného břemene a obcí Libkovice pod Řípem jako kupující a povinnou z věcného břemene

za dohodnutou kupní cenu ve výši 34.000,- Kč,
- návrh ceny projektové dokumentace - „Garáž pro traktor“ - Libkovice pod Řípem za cenu včetně
projednání ve výši 65.000,- Kč,
- uzavřít nájemní smlouvu na byt v objektu sokolovny v Libkovicích pod Řípem s pí E.J. za těchto
podmínek: měsíční nájemné činí 72,- Kč/m2, což činí měsíční nájem ve výši 4.478,- Kč, dále
složit vratnou kauci ve výši 3 x nájemné, což činí částku ve výši 13.434,- Kč, měsíční platby
za topení ve výši 2.500,- Kč, spotřebu elektrické energii ve výši 1.500,- Kč, vodné a stočné
ve výši 500,- Kč a dále bude vykonávat funkci správce objektu, do jehož povinností
patří měření energií v objektu, vybírání za pronájem sálu a šaten, kontrola při předání a
převzetí sálu a šaten a kontrola stavu okolí objektu,
- pověřit starostu obce k zjištění podmínek uzavření nájemní smlouvy na pronájem restaurace v
objektu sokolovny čp. 92 v Libkovicích pod Řípem,
- uzavřít smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4020594/VB/001 na pozemcích
parc.č. 155/18, 155/27 a parc.č. 155/47 v obci a k.ú. Libkovice pod Řípem na zařízení
distribuční soustavy – kabelové vedení NN + pojistková skříň R34 (dále jen „zařízení
distribuční soustavy“) uzavřenou mezi Obcí Libkovice pod Řípem jako povinnou a
společností ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněnou.
Zastupitelstva obce na tomto zasedání přijalo bez výhrad:
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libkovice pod Řípem za rok 2021, IČ:
00263915.
Zatím poslední zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo v měsíci červnu 2022 a zastupitele na
tomto svém zasedání schválili:
- uzavřít smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-4011463/VB/02 na pozemku
parc.č. 951 v obci a k.ú. Libkovice pod Řípem na zařízení distribuční soustavy – podzemní
kabelové vedení NN, rozpojovací skříň (dále jen „zařízení distribuční soustavy“) uzavřenou
mezi Obcí Libkovice pod Řípem jako povinnou a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako
oprávněnou,
- uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc.č. 365/1 o výměře cca 255 m² v obci a k.ú.
Libkovice pod Řípem uzavřená mezí obcí jako pronajímatelem a manž. Š. jako nájemci,
- uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc.č. 525/1 o výměře cca 63 m² v obci a k.ú.
Libkovice pod Řípem uzavřená mezí obcí jako pronajímatelem a L.Š. jako nájemcem,
- uzavřít předmětnou kupní smlouvu uzavřenou mezi M.H. a L.J. jako prodávajícími a Obcí
Libkovice pod Řípem jako kupujícími na koupi stavby bez čp/če, zem.stav. postavené na
stp.č. 241 (LV č. 854) v obci a k.ú. Libkovice pod Řípem,
- podmínky pronájmu restaurace v sokolovně v Libkovicích pod Řípem – nájem ve výši 2.000,- Kč,
složení kauce ve výši 30.000,- Kč, složení dvou měsíčních nájmů dopředu, platit zálohy za
spotřebu elektrické energie, vodné, stočné, plynové topení, udělat seznam vnitřního vybavení
ve vlastnictví obce včetně fotodokumentace, vše ošetřit uzavřenou nájemní smlouvou včetně
skončení nájmu (vrátit vše čisté, vymalované, odpovídající obvyklému opotřebení),
- členy komise pro výběrové řízení na textilní vybavení sokolovny Petru Černíkovou, Libkovice pod
Řípem 173, Petra Tuhého, Libkovice pod Řípem 21, Jiřího Pětníka, Libkovice pod Řípem 49
a jako náhradníka Miroslava Hrstku, Libkovice pod Řípem 100,
- záměr pachtu zemědělské půdy – pozemků v majetku obce v k.ú. Libkovice pod Řípem,
- uspořádat dětský den pro děti na hřišti v Libkovicích pod Řípem v termínu 20.8.2022.
- Petra Černíková -

Oslavenci z řad občanů obce Libkovice pod Řípem od 01.
07. 2022 – do 31. 12. 2022
75. narozeniny
Tuhý Petr
Kouřil Dušan

76. narozeniny
Šťástková Jaroslava

79. narozeniny
Baum Břetislav
Toniová Zdeňka

81. narozeniny
Hrstková Marie
Pospíšilová Jaroslava
Čermáková Stanislava

82. narozeniny
Hroudová Zdenka
Medáčková Vlasta

83. narozeniny
Vurmová Věra

84. narozeniny
Bartošová Marie

85. narozeniny
Šlegr Daniel

86. narozeniny
Holečková Jiřina

88. narozeniny
Suchomelová Růžena

89. narozeniny
Neliba Jiří
Schořová Věra

93. narozeniny
Kapoun Antonín
Koubová Marie

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

78. narozeniny
Sirotek František

Kuchařský koutek paní Feixové
Focaccia
italská chlebová placka
50 dkg hladké mouky
300 ml vody
1/2 kostky droždí
5 lžic olivového oleje
sůl
Zadělat těsto, nechat vykynout a rozdělit na
2 díly. Vytvarujeme placku a potřeme
olivovým olejem.
Poklademe osmaženou cibulí a anglickou
slaninou a upečeme.

Rychlý koláč
1/2 l polohrubé mouky
2 vejce
1/2 prášku do pečiva
8 lžic cukru
12 lžic mléka
100g rozpuštěného mléka
Vše smícháme a nalijeme do pekáčku .
Položíme ovoce a nakonec žmolenku. Vše
upečeme.

Mechové cupcakes
250g čerstvého špenátu
310g hladké mouky
3 vejce
180g cukru krupice
175 ml oleje
1 prášek do pečiva
kůra z citrónu
Všechny suroviny musí mít pokojovou
teplotu. Umyjeme špenát a necháme okapat,
osušíme a rozmixujeme do hladka.
Vejce a cukr vyšleháme do hladka, pak přidáme olej, špenát i s vodou, která se uvolnila
během mixování. Nakonec mouku s práškem do pečiva. Naplníme košíčky asi 1,5 cm od
okraje a upečeme. Po vychladnutí cupcakes trochu vydlabeme a naplníme krémem, na krém
rozdropíme vydlabanou hmotu a ozdobíme ovocem.
Krém a šlehačku smícháme s mascarpone a vyšleháme do tuha.

Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová

Obec Libkovice pod Řípem
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
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NA VYDÁNÍ LIBKOVSKÉHO OBČASNÍKU
spolupracovali:
MVDr. František Feix, Miroslav Hrstka, Jana Feixová,
Petra Černíková, Kristýna Pospíchalová, Renata Hudečková, Ika Křížová
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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