Slovo starosty
Vážení spoluobčané, je začátek nového roku a je potřeba začít konat. Chci vás
informovat, co nového v letošním roce zastupitelstvo obce chystá. Od 4. dubna začne obec
svážet biologicky rozložitelný komunální odpad (tzv. BRKO). Každý občan si pro tento účel
může na obecním úřadě zdarma vyzvednout hnědou popelnici i s instrukcemi a obecní úřad
v rámci komunitního kompostování popelnici zdarma vyveze. Ale apeluji na všechny
občany, kteří tuto možnost využijí, aby do BRKO dávali jen to, co tam patří. Zaměstnanci
obce budou toto důsledně kontrolovat.
Byla podána žádost na krajský úřad o finanční dotaci na úpravu vjezdů a chodníků
v ulici do Ořecha a rovněž na uvedenou ulici byla podána žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR), kde je vypsán dotační titul na opravu povrchů místních komunikací. Když
jsem však kontroloval, kolik bylo podáno na MMR na uvedený titul žádostí, moc v úspěch
nedoufám, ale nechme se překvapit. Dále obecní úřad podá v nejbližší době žádosti na
finanční dotaci na zateplení obecního úřadu s výměnou oken a zateplení hasičské zbrojnice.
Pokud bude finanční dotace na tyto akce přidělena, začneme s realizací ještě v letošním
roce. V tomto případě by se mohl úspěch dostavit.
Tímto se však nekončí a na příští rok se chystá výstavba a oprava chodníků, až na
křižovatku ke Kostomlatům, což obnáší územní a stavební řízení a to je běh na dlouhou trať,
proto se s tím musí začít už nyní. V neposlední řadě jednáme s Českou Obcí Sokolskou a
Podřipskou župou o převedení místní sokolovny na obec, abychom mohli začít s jejími
úpravami, ale i toto, jak vidím, nebude příští rok, ale až někdy přes příští či ještě ten další.
Protože jen její převod je neustále blokován Obcí Sokolskou v Praze. Zkrátka chtějí peníze.
Předsevzetí, jak vidíte jsou, zbývá je jen naplnit.
MVDr. František Feix
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1.4.2016 probíhá 16.ročník Noc s Andersenem. Je jednou z akcí, kterou české knihovny
svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme,
že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly
od bezduchého vysedávání před televizní obrazovkou k počítačovým hrám. Tento stav
kritizuje široká veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho
výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze
začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků.
A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog dr.V.Mertin) dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou
rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda osobního vzoru v předčítání vedla
k první noci v knihovně v roce 2000, kdy knihovny chtěli zároveň oslavit Mezinárodní den
dětské knihy, který se připomíná každoročně 2.dubna na celém světě v den narození
známého dánského pohádkáře.

Historie
První Noc s Andersenem proběhla na přelomu 31. března
a 1. dubna 2000 v dětském oddělení Knihovny Bedřicha
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, zúčastnilo se
25 dětí. Od roku 2001 se pořádá po celé České republice
pod záštitou Klubu dětských knihoven.
V dalších letech se noc rozšířila i za hranice
České republiky, pořádá se v Polsku, Slovensku,
Rakousku, Slovinsku a Německu.
Kromě veřejných knihoven se akce účastní i školní knihovny,
školy, školky, domy dětí, občanská sdružení a další zařízení.

Průběh
Děti se v průběhu odpoledne sejdou
do určených míst kde je pro děti
připraven program, který si daná
instituce připravila – hromadné čtení
knih, sázení Pohádkovníků,divadelní
představení a na dobrou noc se čtou
pohádky. Autorkami, dnes již světově
rozšířeného projektu, jsou knihovnice
z knihovny Bedřicha Beneše
Buchlovana v Uherském Hradišti
Hana Hanáčková a Miroslava
Čápová.

Témata jednotlivých ročníků
Téma každého ročníku vyhlašuje
Klub dětských knihoven, většinou se
zaměřuje na určitého významného
autora nebo ilustrátora knih pro děti,
který má v daném roce výročí
narození.

Letos si připomeneme 180. výročí od napsání pohádky Hanse Christiana Andersena
Malá mořská víla.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Pojďme si také připomenout, kdo Hans Christian Andersen byl.
Narodil se v Odense na ostrově Fynu v Dánsku 2.dubna
1805. Byl synem 22letého ševce a jeho o několik let starší
ženy pradleny. Pocházel z velmi chudých poměrů. Celá
rodina žila a spala v jedné malé místnosti. Byl
přecitlivělý, ctižádostivý a marnivý. Jeho původ pro něj
znamenal neustálé traumatizující ohrožení, ten zároveň
vysvětluje jeho až výstřední potřebu společenského a
uměleckého uznání, přecitlivělost na kritiku i nezdolnou
vytrvalost v cestě za úspěchem.Po smrti otce byl nucen
přestat chodit do školy a začít pracovat v místní továrně.
Postavil si malé loutkové divadlo a vyrobil pro své loutky
oblečky. Přečetl všechny možné hry, které si mohl
vypůjčit, mezi nimi také díla Ludvika Holberga a
Williama Shakespeara. Andersen celé své dětství vášnivě
miloval literaturu. Byl známý tím, že znal nazpaměť celé
Shakespearovy hry a přednášel je, přičemž používal své
dřevěné panenky jako postavy. Poměrně brzy utekl do
Kodaně, kde se neúspěšně pokoušel uchytit nejprve jako loutkoherec a později jako zpěvák.V
Kodani se setkal s ředitelem divadla Jonasem Collinem, který jej poslal studovat a zajistil
mu stipendium krále Federika VI. na gymnáziu ve Slagelse, později přešel na školu v
Helsingoru, kde zůstal až do roku 1827. Ještě před nástupem na školu (1822 ) vydal knížku
Duch v Palnatokově hrobě. V roce 1833 podnikl cestu po Evropě, kde navštívil Paříž, Řím,
Vídeň a Neapol. Jeho díla nebyla zpočátku příliš úspěšná až kolem roku 1845 se mu začalo
dařit lépe. Podle některých historiků jeho práce vyjadřuje utrpení z jeho odlišnosti. Jeho
nejznámější pohádka Malá mořská víla se považuje za zpodobnění jeho lásky k Edvardu
Collinovi, který tuto lásku nedokázal opětovat. Pohádka Slavík je zřejmě inspirována jeho
slabostí pro operní zpěvačku Jenny Lindovou, přezdívanou švédský slavík. Další díla z
divadelních her, které psal z počátku nebyly úspěšné a některé nebyly ani vydány ( Anežka a
vodník, Konec Mikulášské věže...). Jeho básně se prakticky nesetkaly s žádným ohlasem
( Báseň, Básníkův bazar, Být či nebýt....). Pohádky nepovažoval za plnohodnotnou tvorbu,
nevážil si jich a nepovažoval se za pohádkáře – cítil se být zneuznaným básníkem a
dramatikem. Úspěch jeho pohádek začal v zahraničí, teprve poté byly přijaty i v Dánsku. Na
jeho pohádkách je zajímavé, že zpravidla nekončí dobře, lze říci, že jde o příběhy s
pohádkovými motivy, určené starším dětem a dospělým ( Cínový vojáček, Křesadlo,
Pasáček vepřů, O princezně na hrášku, Hloupý Honza a další..). Zemřel 4. srpna 1875 v
domě zvaném Rolighed nedaleko Kodaně. Jeho pohřeb, kterého se zúčastnil i král
Kristian IX., byl vyhlášen dnem národního smutku.
Citát: Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.
(čerpáno :wikipedia, webové stránky noc s Andersenem).
Olga Gottwaldová, knihovnice

TJ Sokol Libkovice pod Řípem
Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Libkovice pod Řípem
V sobotu 13. února 2016 se od 15.00 hod. konala volební Valná hromada Tělocvičné
jednoty Sokol Libkovice pod Řípem. Valné hromady se zúčastnilo 10 z 13 zletilých členů
jednoty. Kromě členů jednoty se Valné hromady zúčastnili i starosta obce MVDr. František
Feix, za Sbor dobrovolných hasičů Luboš Šťastný, Václav Šmejkal a Aleš Šovar. Za
Sokolskou župu Podřipskou Ing. Svatopluk Vodochodský.Účastníci Valné hromady se
zabývali budoucností sportu a Sokola v Libkovicích. Mluvilo se o dalším rozšíření
spolupráce mezi naší jednotou, SDH a obcí. Hodně času bylo věnováno tématu převodu
budovy sokolovny na obec.Valná hromada zvolila nový výbor tělocvičné jednoty ve složení:
Milan Koubek – starosta, Čestmír Hrstka – místostarosta a Zdenka Záhorcová – jednatel.
Dále zvolila Jiřího Šiguta jako člena pověřeného kontrolou a Petru Černíkovou jako
hospodářku jednoty. Valná hromada uložila výboru jednoty podniknout veškeré kroky
směřující k převedení budovy sokolovny na obec.
Jednatelka Tělocvičné jednoty Sokol Libkovice pod Řípem, Zdenka Záhorcová

Oddíl badmintonu Tělocvičné jednoty Sokol Libkovice pod Řípem
Jen co se oteplí (zřejmě od 27. března) se bude oddíl badmintonu scházet v místní
sokolovně, a to v neděli od 14:00 do 15:30. Tréninky budou víceméně pravidelné, někdy se
ale kvůli fotbalovým zápasům trénink posune na dopoledne či sobotu.
Oddíl také bude pořádat turnaje v badmintonu a ve stolním tenisu pro veřejnost, zřejmě
některou sobotu v květnu či červnu. Propozice budou včas vyvěšeny v sokolovně.
Pokud chcete rozšířit naše řady nebo si jen chcete tento sport vyzkoušet, jste vítáni. Jen je
nutné brát si do sokolovny boty na přezutí jako do jakékoli jiné tělocvičny.
Za oddíl badmintonu Zdenka Záhorcová.

Začátek jarní části fotbalové sezóny
Již v měsíci březnu 2016, přesně v neděli 20.3.2016 začíná jarní část fotbalové sezóny
2015/2016 a přejeme si, abychom ji dohráli se ctí, s co nejlepšími výsledky jednotlivých
zápasů.
Přezimovali jsme sice na posledním místě tabulky vinou horšího skóre, ale ještě nic není
ztraceno, hodně bude záležet na úvodu sezóny, jak se hráčům podaří odehrát první zápasy.
Po podzimní části jsme se snažili fotbalový kádr posílit, což se nám snad podařilo, tak
uvidíme, jak nový hráči zapadnou do fotbalového mužstva. Doplnit v dnešní době kádr o
hráče, kteří chtějí a budou hrát není vůbec jednoduché, ale se stejnými problémy se dnes
potýká většina přihlášených mužstev soutěže.
Proto přeji všem, nejenom hráčům, ale i lidem, kteří svůj čas fotbalu věnují, úspěšný vstup
do jarní části soutěže a budeme jen rádi, když nás přijdete v našem snažení při domácích
zápasech podpořit.
Milan Koubek, starosta
T.J. Sokol Libkovice pod Řípem

Činnost mysliveckého spolku během letošní zimy.
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych vás seznámil s činností mysliveckého spolku
během uplynulé zimy.
Minulá zima byla k naši zvěři velice mírná a zvěř během ní nestrádala. Přesto
myslivecký spolek uspořádal několik společných krmení, kdy zvěři byla předložena jadrná
krmiva, dužnatá krmiva a seno, i když seno zvěř vzhledem k průběhu zimy skoro ani
nebrala. Jednotlivý členové spolku pak sami individuálně přikrmovali zvěř ve svěřených
krmných zařízeních. Dále se spolek podílel na celookresních ozdravovacích akcích a to
vyložením 75 kg granulovaného krmiva pro zajíce s léčivem proti kokcidioze zajíců a dalším
vyložením 40 kg granulovaného krmiva pro spárkatou zvěř s léčivem proti vnitřním
parazitům.
Spolek v prosinci 2015 uspořádal dva hony, na kterých se lovila zvěř drobná a zvěř
myslivosti škodící. Vzhledem k početním stavům drobné zvěře v honitbě se však z drobné
lovil jen bažant kohout ve vymezených lokalitách a v lokalitě Vrbka v Kostomlatech pod
Řípem pak bylo vypuštěno 20 kohoutů. Celkem bylo uloveno 28 kohoutů. Ze zvěře myslivosti
škodící byly uloveny dvě kuny. Na závěr po honech byla poslední leč.
Dne 16.1.2016 pak myslivecký
spolek pořádal myslivecký ples
v Kostomlatech pod Řípem,
na kterém hrála hudební
skupina Neon – Band.
Tombola byla bohatá, 370 cen
a z toho 70 cen zvěřiny. Na
plesu bylo 210 návštěvníků a
všem, kteří se účastnili,
myslivecký spolek děkuje, zato,
že nás přišli podpořit.
V neposlední řadě chceme
občany informovat o tom, že
ani naší honitbě se nevyhnuly
žhářské útoky na myslivecká
zařízení. Celkem shořely tři
kazatelny v naši honitbě, v sousedních honitbách však žhář napáchal škody mnohem větší a
nevyhýbal se ani útokům na stohy zemědělců. Naštěstí již původce žhářských útoků byl
chycen a usvědčen. Je však stíhán na svobodě a vymoci škodu na něm bude velmi málo
pravděpodobné. Spolek však na nic nečeká a již začal s obnovou poničených mysliveckých
zařízení.
Ještě jednou děkujeme všem za podporu a s pozdravem Myslivosti zdar.
MVDr. František Feix – myslivecký hospodář honitby

Čísla popisná v Libkovicích
V tomto vydání Libkovského občasníku bych chtěl věnovat trochu prostoru, abych seznámil
s historií popisných čísel domů v naší obci.
Poprvé se čísla na domy dostaly nejen v naší obci, ale ve všech obcích rakouské monarchie
výnosem patentu Josefa II z roku 1770. Do té doby jednotlivé domy v obcích nebyly číslovány a
víceméně se rozeznávaly jen podle jména majitele. Podle původního začíslení můžeme tak trochu
sledovat vývoj obce za posledních 250 let. V našem případě když budeme postupovat podle
jednotlivých čísel uvidíme, že většina domů odpovídá původnímu začíslení, i když se již nejedná o
původní stavby, ale o domy novější, postavené v průběhu let na místech, kde stávala stavení, která
podléhala prvnímu začíslení. Pokud to bude v mých silách, chtěl bych určit i první majitele těchto
domů. V onom roce 1770 kdy došlo k prvnímu přidělení popisných čísel bylo v Libkovicích
zaevidováno 42 domů či usedlostí. Tehdejší sčítací komisaři začali přidělovat domovní čísla v
místech, kde jsou dodnes nejnižší čísla.

Mapka prvního začíslení domů v Libkovicích
(Josef Krotil 1924)
Dům číslo 1. stojí na místě původního domu, který dostal číslo 1 a který v roce 1870
vyhořel. Na jeho místě postavil Josef Přítel dům nový pod stejným číslem. Dnes jej vlastní a obývá
rodina Stankovských
Dům číslo 2. Na tomto místě dnes žádný dům nestojí, ale byl to domek, který byl na místě
proluky mezi domy čp. 1 a čp. 4. Původní majitel tohoto domu se snad jmenoval Václav Černý.
Dům byl zbořen někdy v šedesátých letech a jeho číslo bylo přeneseno na novostavbu pana
Bohuslava Schoře v ulici Na kopci.
Dům číslo 3. Dnešní čp. 3 postavil na místě původní chalupy v roce 1872 Josef Schoř. V
roce 1914 je prodal Josefu Lipšovi z Kostomlat. Lipšovi jej obývali až do sedmdesátých let
minulého století. Dnes jej využívají jako chalupu Kůrkovi z Prahy
Dům č.4 Na místě původní doškové chalupy, která vyhořela, jako ostatně všechny čtyři

domy v této lokalitě při velkém požáru 24. dubna 1870, postavil Josef Kejř dům, který stojí dodnes
a má opět popisné číslo 4. Dnes je opraven a vlastní ho manželé Veselí.
Dům č.5 Na zemědělské usedlosti s číslem popisným pět hospodařil v roce 1770 rod
Němců, který jej vlastnil celá staletí. Současný dům čp. 5 postavil v roce 1883 František Němec, v
roce 1889 byla postavena stodola a v roce 1922 špýchary. Na konci dvacátého století celou usedlost
koupili Kalinovi a v současné době není dům čp. 5 obýván.
Dům č.6 Usedlost číslo popisné šest byl původně domek pod došky a do dnešní podoby byl
přestavěn v roce 1908. Tuto usedlost vlastní od nepaměti rod Rousů. V roce 1813 se připomíná jako
majitel Pavel Rous. Současným majitelem je Zdeněk Rous.
Dům č.7 Na statku číslo popisné sedm dodnes hospodaří rod Králů. V 16. století na tomto
gruntu jsou připomínáni Jan a Jiří Zychovi. V roce 1778 na gruntu začal hospodařit František
Král. Dnešní obývací stavení statku bylo postaveno v roce 1885, původní obývací stavení statku
bylo umístěno více ve dvoře. Současný majitelem usedlosti je Jaroslav Král.
Dům č.8 Dalším domem, který nestojí na původním místě je čp. 8. Původní chalupa stála
pravděpodobně v místech, kde je dnes stodola statku čp.9. Jako majitelka se uvádí v roce 1820
Kateřina Němcová. Později byla chalupa zbořena a pod stejným číslem na jiném místě postaven
dům nový, vedle současného čp. 21. V roce 1888 se uvádí majitel Emanuel Schoř. Schořovi prodali
dům před několika lety paní Anně Havlíčkové.
Dům č.9 Obývací stavení statku č.p. 9 postavil v roce 1894 Čeněk Svoboda. Původní
chalupa byla menší a stála přibližně v místech, kde je dneska chlév. V roce 1918 jej koupili Václav
a Emilie Hrstkovi a jejich potomci jej vlastní dodnes.
Dům č.10. Tento malý domek sloužil jako deputátní dům ke statku čp. 9. Dodnes stojí na
původním místě a jeho současný majitel je Marie Hebíková z Prahy, která jej využívá jako chalupu.
Dům č.11 Usedlost číslo popisné jedenáct byla přestavěna do dnešní podoby kolem roku
1880. Původním majitelem statku byl Fuksa a po něm hospodářství převzal v roce 1841 jeho zeť
Antonín Mašek. Rod Mašků vlastnil statek až do konce dvacátého století, kdy jej koupili současní
majitelé manželé Rulcovi.
Dům č.12 Tato hospodářská usedlost, kde se jako původní majitel uváděl Hrstka a potom
Bedřich Vartýř byla také přestavěna koncem devatenáctého století do dnešní podoby. Později byla
tato usedlost majetkem Antonína Petráčka. Od Petráčků jej koupili současní majitelé manželé
Hodkovi.
Dům č.13 Původní stavba, která nesla číslo popisné 13 dnes již také nestojí a byl to
hostinec, který poměrně často měnil majitele. Pamětníci si jej ještě můžou pamatovat jako
Urbanovu hospodu. Hostinec stál v místech dnešního obecního úřadu a byl v roce 1975 zbořen a
jeho číslo popisné bylo přeneseno na bytovku, kterou postavil Státní statek v ulici V ořechu.
Dům č.14 Rovněž původní stavení pod číslem 14 již také nestojí. Byl to malý domek na
hrázi rybníka. Jeho poslední majitelkou byla Marie Vajglová. Její potomci původní domek zbourali
a na jeho místě si dům nový. Dnešní majitelé jsou manželé Knotkovi.
Dům č.15 Ani číslo popisné patnáct se nedochovalo. Byla to kovárna, která stála v místech
dnešního pomníku obětem 2.světové války. Jako kovář se uvádí v roce 1867 Antonín Slezák.
Posledním kovářem zde byl Jaroslav Hrstka, který si v roce 1926 postavil novou kovárnu na stráni
za rybníkem a původní kovárna byla zbořena. Hrstkové vlastnili čp. 15 až do konce dvacátého
století, kdy jej koupili David a Petra Lenských z Prahy , kteří dům využívají jako chalupu.
Dům č.16 Dům s číslem popisným 16 dnes již také nestojí. Bylo to obytné stavení
statku čp. 16. Původní stavení prý bylo z roku 1840 a jako vlastníci se uvádějí František Rous a po
něm Anna Rousová. V roce 1908 statek koupil Antonín Mašek. Od padesátých let bylo stavení
využíváno jako služební byt pro zaměstnance státního statku. Po restitucích v devadesátých letech
se majiteli stali opět dědicové rodu Mašků, kteří usedlost později prodali. Obytný dům byl zbořen a
stojí jen hospodářské budovy. Dnešními majiteli usedlosti jsou manželé Wilemsovi z Holandska.
pokračování v dalším čísle
Miroslav Hrstka

Kam s ním...
Možná se někomu tato Nerudovská otázka nebude zdát na místě, ale když uvedeme příčinu,
tak nám asi dá mnoho lidí za pravdu, že tato otázka trápí nejednoho občana Libkovic. Tímto
problémem je fenomén posledních let, a to je parkování osobních automobilů na veřejných
prostranstvích obce.
Jak všichni víme, tento jev se objevil v posledních letech a může se říci, že se stav nelepší,
spíše to vypadá, že se zhoršuje. Z vlastní zkušenosti víme, kolik bylo v minulých letech žádostí
občanů, aby se v rámci zvelebování obce a zkulturnění života na vesnici opravily chodníky a
upravila veřejná prostranství. Teď, když se toto částečně podařilo a ve výhledu jsou další
rekonstrukce chodníků a cest v obci napadá nás, jestli se tím vlastně nepřipravují nová „parkovací
místa“.
Těžko říci, co vede jednotlivce k tomu, aby svá vozidla parkovali před svým domem, kdy u drtivé
většiny jde vcelku jen o to, otevřít si vrata a zajet se na svůj pozemek. Jistě se dá proti tomu
namítnou, že někdo přijede domů a za nějakou chvíli zase jede pryč, ale o tyhle případy snad ani
tolik nejde. Všichni víme, že na některých místech auta stojí celé dny a noci. Víme, že většina lidí je
citlivá na to, aby ho někdo jiný neomezoval v jeho právech, ale na druhou stranu si musíme
uvědomit, že parkováním na úzkých cestách nebo chodnících vlastně jednotlivec omezuje všechny
ostatní a můžeme říci, že to považuje v podstatě za normální.
Asi nebudeme daleko od pravdy, že každý si uvědomuje, že podobné jednání by mu někde
jinde asi neprošlo. Neumíme si přestavit situaci, že někdo pojede do Roudnice či Mělníka nakupovat
a zaparkuje si své auto na chodníku před krámem a všichni chodci budou jeho vůz obcházet. Asi by
tam dlouho nestál. Tak proč, když to jde jinde, nejde to v Libkovicích ? Přitom vyhlášku o záboru
veřejného prostranství máme asi hodně podobnou. Pro zajímavost uvedeme, a možná pro někoho to
bude něco nového, sazbu poplatku za parkování na veřejném prostranství podle Obecně závazné
vyhlášky č. 3/ 2011 obce Libkovice pod Řípem, kde podle článku 5 odstavec 3 písmeno b) je
stanovena paušální měsíční částka 100 Kč za jedno vozidlo a 500 Kč za každé další. Z pohledu
obce by to znamenalo poměrně slušný příjem do obecní pokladny. Tím nechci říci, že by měl obecní
úřad striktně požadovat plnění zmíněné vyhlášky, ale spíše položit otázku těm jednotlivcům, kteří si
občas stěžují, že obec pro ně málo, nebo nic nedělá, co jednotliví občané dělají pro obec.
Je velmi pravděpodobné, že bude
mnoho odlišných názorů na tento
problém, a jedním z poslání
tohoto občasníku je poskytnout
prostor všem, kdo by měl zájem o
podobných problémech
diskutovat. Pevně věříme tomu,
že se podaří na této platformě
otevřít diskuzi, která by jistě
měla svůj význam při řešení
nejen tohoto problému.
Jeden obrázek pro ilustraci.
Pravda, sněhová kalamita,
většinou nehrozí, ale tady je
vidět, jak zaparkovaná auta omezují provoz na komunikacích.
Zastupitelé obce Libkovice pod Řípem

„To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající!“
Věta, kterou zná snad každičký v naší zemi. Je součástí našeho národa, nás sebe
samých. Mnohokrát si ji opakuji, když projíždím naším okolím. Zejména když se vracím z
cest. Odkudkoliv. Prostě jedu domů … k nám do Libkovic.
Sleduji krajinu, vnímám každičký kousek přírody, bedlivě pozoruji okolí a vždy je mi
krásně na duši. Jsem pyšná, že jsem tohoto součástí, součástí naší vsi
Zdali se výše uvedená věta, vyjmutá z pověstí, zakládá stoprocentně na pravdě neví nikdo
z nás. O našem „podřipském“ kraji píše mnoho kronik jako je kronika Kosmova,
Dalimilova a jiné.
Jedna z věcí, ve které se kronikáři a spisovatelé shodují je popis naší krajiny. Ve své
podstatě se všichni zmiňují o kráse a plodnosti Podřipska.
A já s nimi plně souhlasím. Je u nás krásně. Mám ráda svůj domov. Mám ráda naší ves a
její okolí.
Je to jeden z mnoha důvodů proč se zúčastním akce „Ukliďme Česko“. Jedná se
o největší dobrovolnickou akci v České republice. Nikomu z nás určitě neublíží dopoledne
strávené poklízením naší obce a jejího okolí.
Je to jedna z možností, kdy se sejít a udělat něco ne pro obec, ale hlavně pro sebe.
Ráda vás přátelé, kamarádi, sousedé uvidím v sobotu 16.04.2016. Sejdeme se v 8:00 hod.
před obecním úřadem.
Těším se na vás
Irena Křížová.

Rozpis jednotlivých zápasů fotbalového oddílu Sokola Libkovice
20.3.2016 v 15.00 hod. –
27.3.2016 v 15.00 hod. –
3.4.2016 v 16.30 hod. –
9.4.2016 ve 13.30 hod. –
17.4.2016 v 17.00 hod. –
23.4.2016 v 14.00 hod. –
1.5.2016 v 17.00 hod. –
8.5.2016 v 17.00 hod. –
15.5.2016 v 17.00 hod. –
22.5.2016 v 17.00 hod. –
29.5.2016 v 17.00 hod. –
4.6.2016 ve 14.00 hod. –
12.6.2016 v 17.00 hod. –

Libkovice – Račiněves
Podbradec – Libkovice
Libkovice – Ctiněves
Kostomlaty – Libkovice
Libkovice – Libínky
Vrbice-Vetlá – Libkovice
Libkovice – Střížovice
Radouň – Libkovice
Libkovice – Budyně n.O.
Rovné „B“ - Libkovice
Libkovice – Mšené lázně „B“
Straškov-Vodochody „B“ – Libkovice
Přestavlky – Libkovice

Plánované akce obce:






9.4.2016 – Vítání občánků – hasičská zbrojnice – 10.00 hod.
11.4.2016 – Strakonický dudák – zájezd do Národního divadla v Praze
16.4.2016 – Uklidíme Česko – brigáda na úklid okolí obce – 8.00 hod.
30.4.2016 – Pálení čarodějnic – 16.00 – 17.00 hod.
1.5.2016 – Oživení tradice 1. Máje

Obec Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem 181, 413 01
Tel. 416 874 124,
e-mail: obec.libkovice@seznam.cz
ID datové schránky: eyjaquv,

www.libkovicepodripem.cz
Bankovní spojení: KB 9323471/0100,
ČNB 94-5111471/0710

Úřední hodiny:

pondělí a středa

07:00 – 17:00

úterý a čtvrtek

07:00 – 14:30

pátek

07:00 - 12:00

NA VYDÁNÍ LIBKOVSKÉHO OBČASNÍKU
spolupracovali:
MVDr. František Feix starosta obce,Zdena Záhorcová, Miroslav Hrstka , Olga Gottwaldová,
Luboš Šťastný, Milan Koubek,Irena Křížová
grafické zpracování:
Miroslav Hrstka
Vaše podměty, 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 na www.libkovicepodripem.cz
Evidováno na MK ČR pod č.E 22326

