Slovo starosty.
Vážení spoluobčané, blíží se čas letních prázdnin, a tak mi dovolte, abych
rekapituloval dění posledního čtvrt roku. A začnu kulturním a společenským děním
v obci. Nejprve proběhlo dne 9.4.2016 vítání nových občánků obce, nejvíce si ho
užívali babičky a dědečkové. Poté se pak uskutečnila 16.4.2016 v rámci akce ukliďme
Česko brigáda na úklid černých skládek v okolí obce. Brigády se účastnilo 22
občanů, a hlavně dětí, což vítám, sebralo se 10 m3 odpadků. Děkuji všem
zúčastněným. Další velice úspěšnou akcí bylo 30.4.2016 pálení čarodějnic, musím za
děti poděkovat hlavním organizátorům paní Ireně Křížové a Karlu Šťástkovi za
vzornou organizaci, ale hlavně děti si to užily. 1.5.2016 se pak uskutečnil nultý ročník
Retro prvního máje, účastí na něm a jeho průběhem jsem byl mile překvapen. Nevím
ani kolik alegorických vozů se na něm účastnilo, ale to se jistě dovíte v článku jeho
hlavního organizátora pana Luboše Šťastného. Za organizaci této akce hasičskému
sboru děkuji a jen tak dál. Ani farní sbor nezůstává stranou a 8.5.2016 zorganizoval
vystoupení dětí v kostele ke Dni matek, 10.6.2016 pak proběhla Noc kostelů. Nejvíce
si však vážím založení kroužku mladých hasičů a chci vyzvednout jejich úspěch
v hasičské soutěži, o čemž se jistě také dozvíte z jejich článku, ale největší dík patří
panu Aleši Šovarovi, který se dětem tak obětavě věnuje.
Jak vidíte, existují lidé, kterým na dění v naší obci záleží a budu jen rád, když se
k nim další naši spoluobčané připojí. Ještě jednou děkuji všem aktivním, mám z nich
radost.
MVDr. František Feix
starosta obce

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské
unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro
cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v
roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče.
Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a
proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a
doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K
žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a
rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v
kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát
si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného
státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a
dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Sobota 9.4.2016 se stala slavnostním dnem pro rodiče a prarodiče našich nejmenších. V
Hasičské zbrojnici byli slavnostně přivítáni do obce Libkovice pod Řípem nejmladší
občánkové.
Obřad začínal v 10:00 hodin,
kdy se na místě konání sešli 3
z 9 pozvaných rodin. Po
krátkém
zahájení
místostarostkou
Petrou
Černíkovou vystoupily děti z
Mateřské školy se svým
programem, pod vedením
ředitelky pí. Šmídové, aby i oni
přivítaly nové občánky do
života. Poté byli představeni
starostovi obce. Následně pan
starosta MVDr. František Feix
pronesl slavností řeč, ve které
blahopřál rodičům narozených
dětí, vyjádřil radost, ale též zdůraznil odpovědnost za jejich výchovu. Vždyť právě rodiče
jsou prvním vzorem a příkladem pro své děti, které si pak nesou do života z prostředí rodiny
návyky i činy.
V závěru svého slavnostního projevu všem popřál hodně štěstí a zdraví v životě.
Slavnostním vyvrcholením obřadu byl podpis rodičů do pamětní knihy naší obce,
předání dárků a kytičky pro maminky. V neposlední řadě nechybělo ani tradiční fotografování občánků v kolébce spolu s rodiči.
Přivítány byly :
BORČOVÁ NELLA
KINDLOVÁ ADÉLA
VAŠÍČKOVÁ OLÍVIE REBEKA

Doufáme, že budou rodiče na
vítání občánků rádi vzpomínat a
dětem přejeme pevné zdraví,
milující rodinu a mnoho štěstí v
životě, který na ně teprve čeká.

Olga Gottwaldová
referent obce

V sobotu 16. dubna se
naše obec zapojila do akce
Uklízíme Česko. I přes, podle
mého
mínění,
dostatečnou
propagaci se nesešlo tolik
zájemců o úklid, jak by se asi
dalo
přepokládat.
Trochu
zarážející byl ten fakt, že mezi
účastníky akce bylo skoro více
občanů, kteří v obci nebydlí až
tak dlouho, než rodáků, či
starousedlíků, kteří by měli mít
zájem na tom, jak okolí obce vypadá. Je to asi vizitkou nás všech, jak okolí obce vyhlíží. Je
asi pravda, že většina občanů si řekne, že nepořádek nedělají, ale jestliže už takový stav
nastane, a je potřeba přiložit ruku k dílu, myslím, že většině lidí by nemělo dělat tak veliký
problém se podobné akce zúčastnit.
Akce
samotná
byla
po
organizační stránce velmi dobře
připravena a i při poměrně
malém počtu zúčastněných se
podařilo uklidit značnou část
okolí obce a sesbírat plný vlek
odpadků, které byly poházeny v
příkopech a při cestách.
I samotné zakončení gulášem v
hostinci U Petráčků přidalo
dobrému
pocitu
z
dobře
organizované akce, která by do
budoucna
nemusela
zůstat
ojedinělá.

- Miroslav Hrstka -

Obecní úřad uspořádal
11.dubna pro zájemce z řad
občanů zájezd do Prahy do
Národního divadla na
představení Strakonický dudák.
Zájezdu se zúčastnilo přes
padesát občanů, tak že autobus
byl plně obsazen, a myslím, že
většině se představení
Strakonického dudáka, i když
inscenovaného modernějším
způsobem, líbilo.

Město Roudnice nad Labem spolu s
Lobkowiczkým zámeckým vinařstvím
Roudnice nad Labem se letos připojilo k
oslavám výročí 700.let od narození
významného českého panovníka Karla IV.
Tímto aktem bylo slavnostní otevření nové
vinice u roudnického zámku směrem ke
Karlovu náměstí. Slavnostní zahájení
proběhlo 11.6.2016 . Slavnostní otevření
provedl William Lobkowitz spolu se
starostou města Roudnice nad Labem
Vladimírem Urbanem. Jednotlivým obcím z okolí byla nabídnuta
možnost stát se patrony této nové vinice a tuto možnost naše obec,
jako většina okolních
obcí, využila. Za naší
obec se tohoto
slavnostního křtu nové
vinice zúčastnil
Miroslav Hrstka a jako
zástupci ostatních obcí
umístil u jedné sazenice
tabulku se jménem naší
obce.
- Miroslav Hrstka -

Náš komunální odpad.
Vážení spoluobčané, mnozí z vás si řeknou, ten starosta, už zase otravuje
s komunálním odpadem. Ale věřte mi, je to skutečný problém, jenž vám nyní představím.
Nejprve začnu s neúprosnými čísly z účetnictví obce. Za loňský rok tvořily náklady obce na
likvidaci všech odpadů likvidovaných obcí 477 838 Kč.
Vybráno bylo 271 683 Kč a 33 448 Kč obec získala za třídění odpadů, tudíž rozdíl činí 172
707 Kč, které obec zaplatila z rozpočtu obce, a které si myslím by mohly být využity
smysluplněji.
Vrátím se nyní k rozboru těchto nehezkých čísel. Náklady na likvidaci se skládají,
z nákladů na vyvážení vašich popelnic, jež byl 375 696 Kč, nákladů na vyvážení kontejnerů
na tříděný odpad, který činil 45 186 Kč, nákladů na likvidaci nebezpečných odpadů, což
bylo 24 106 Kč, nákladů na likvidaci velkoobjemového odpadu 24 992 Kč a nákladů na
vyvezení odpadu ze hřbitova ve výši 7 853 Kč.
Naproti tomu stojí peníze, jež obec získává za vyvážení kontejnerů na tříděný odpad,
což je 33 448 Kč, tak vyvážení tříděného odpadu ve skutečnosti obec stojí jen 11 738 Kč
ročně. Dále pak tu je příjem obce od občanů obce ve výši 500 Kč na přihlášenou osobu a
500 Kč za nemovitost, která je využívána k rekreaci. Tento příjem byl v roce 2015 ve výši
271 683 Kč, což nepokrývá ani náklad na vyvážení vašich popelnic. Namítnete, že jsou mezi
námi tací, kteří neplatí. Tak tento nedoplatek za rok 2015 činil 35 000 Kč což je 70 osob,
z těchto 70 osob přibližně polovina v obci není a jsou zde pouze přihlášeni. Obec zbývajícím
lidem poslala předžalobní upomínku na kterou nereagují. Přesto pokud by všichni zaplatili,
bude zbývat schodek okolo 140 tisíc Kč.
Tak to jsou holá fakta, ale teď, co s tím. Je tedy nutné zvýšit podíl tříděného odpadu
na úkor směsného odpadu ve vašich popelnicích, to je bezpodmínečné, protože poplatky za
skládkování budou neustále narůstat a v roce 2024 se bude muset se skládkováním
směsného komunálního odpadu úplně skončit. Obec již vám s tím pomáhá, zavedla tříděný
svoz, takzvané BRKO - biologicky rozložitelného komunálního odpadu od dubna do října,
každé pondělí a popelnici na tento odpad si můžete na úřadě vyzvednout, ale co dál. Ty
cesty k tomu jsou různé:
1. Zavést vážení odváženého odpadu, ale kde, když v obci není mostní váha, která by to
umožnila.
2. Zavést lístkový systém, ale obávám se, aby někteří z nás nezačali šetřit tím, že za obcí
začnou vznikat černé skládky.
3. Zůstat u poplatku za odvoz odpadu, ale zvýšit ho a tomu, kdo prokáže, že třídí dát na
příští rok slevu. To však vyžaduje další administrativu a vybudování sběrného dvora.
Na závěr vám chci říct, že já i zastupitelstvo se budeme touto problematikou velice důrazně
zabývat, abychom mohli prostředky, které takto unikají, ušetřit.

- MVDr.František Feix starosta obce

Ještě neuběhl ani rok od založení zájmového kroužku mladých hasičů a už se nám zúčastnili v
sobotu 21.5.2016
„ 0 ROČNÍKU SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ O POHÁR OBCE LKÁŇ“.
Soutěžilo se ve všestrannosti, od
střelby ze vzduchovky, určování typu
hašení u vybraných předmětů, přes
určování azimutu a topografických
značek, spojování přívodního a útočného
vedení, až po zdravovědu.
Za Libkovice byl postaven tým v
kategorii mladší a v kategorii starší a v
kombinaci MH Libkovice a MH
Kostomlaty v kategorii mladší. Všichni
nádherně zabojovali a MH Libkovice v
kategorii starší přivezli medaile za
3.místo. MH Libkovice v kategorii mladší se umístili na krásném 5. místě a MH v kombinaci
Libkovice – Kostomlaty v kategorii mladší skončili na 13. místě, ale i ti si zaslouží pochvalu, neboť
jejich družstvo vzniklo těsně
před soutěží.
Pro
děti
byla
v
následujících
dnech
uspořádána
oslava
v
Hasičské
zbrojnici
za
dosažený
úspěch.
Sbor
dobrovolných
hasičů
i
zástupci obce děkují dětem
za jejich účast na soutěži a
za dosažený úspěch. Všem
Mladým hasičům byl předán
diplom a mladší skupině v
kombinaci MH Kostomlaty a
MH Libkovice byl věnován diplom a model hasičského auta za bojovnost a týmovost kolektivu.
Po předání byly pro ně připraveny různé hry, jako shazování kuželek, přetahovaná a nebo velmi
oblíbená střelba ze vzduchovky. Opekli jsme si špekáčky a pro ukončení oslavy jsme si společně
připili na dosavadní úspěch s přáním, aby nadšení mladých hasičů zůstalo a získávali i v budoucnu
krásné úspěchy. Držme jim palce.
Děkujeme rodičům za pomoc a podporu. Bez Vaší pomoci by to nešlo. Díky.
SDH Libkovice by chtěli i poděkovat SDH Kostomlatům za dosavadní a budoucí spolupráci.

- Aleš Šovar -

PŘÁTELÉ DOBRÉ NÁLADY
uspořádali v neděli 1. května Retro
oslavy 1. máje spojené se setkáním
historických vozidel.
Odpoledne jsme se sešli u obecního
úřadu, kde jsme mohli sledovat průjezd
prvomájového průvodu, ve kterém
převažovala historická vozidla a
rovněž se zúčastnili někteří místní
občané se svými podomácku
vyrobenými vozidly.
Průvod doplňovali i pěší účastníci v
dobových kostýmech. Na dvoře
obecního úřadu byly připraveny
stánky s pivem a klobásami za retro
ceny, a také se u nich vytvořila retro
fronta. Po pravdě řečeno, že
organizátoři nečekali tak velkou
účast, a proto zkraje služby s
občerstvením trochu pokulhávaly.
Ale přes tyto drobné nedostatky si
většina účastníků toto nedělní
odpoledne chválila.
A proto skupina PŘÁTEL
DOBRÉ NÁLADY děkuje všem
účastníkům prvomájového
průvodu a všem občanům, kteří
se přišli podívat a podpořit
oslavu svátku práce. Možná by
to mělo být pro organizátory
výzvou a pro ostatní účastníky
pozváním k dalšímu ročníku
tohoto setkání.
-

Miroslav Hrstka -

Čísla popisná v Libkovicích
V tomto vydání Libkovského občasníku bych chtěl opět věnovat trochu prostoru, abych seznámil
s historií popisných čísel domů v naší obci. V minulém čísle bylo popsáno prvních 16 popisných
čísel v Libkovicích a v tomto vydání bych chtěl dokončit zbývající domy a usedlosti, které byly
začíslovány v onom roce 1770. Pokračovat tedy budeme od čp.17
Dům č .17 Původně bylo stavení pod čp.17 obecní pastouška, která byla zbořena a na jejím
místě byl postaven nový dům, který byl pronajat Potravnímu spolku Svorná jednota. Později, když si
„Svorná jednota“ koupila dům vlastní byl zde obecní úřad , později Místní národní výbor a
hasičská zbrojnice a později i kampelička. Po dokončení nové budovy v roce 1985 se obecní úřad
přestěhoval a od té doby je budova využívána jako skladiště.
Dům č .18 Jako první majitel domku čp. 18 se uvádí Jan Marek. Původní stavení v roce 1890
vyhořelo a na jeho místě postavil František Marek dům nový. Po první světové válce tento dům
koupil Ferdinand Vajgl. Dnes je majitelem domu Hana Horvátová
Dům č .19 Tento domek byl majetkem rodiny Bendů, později byl prodán jako chalupa panu
Smolovi, potom ještě jednou změnil majitele jako chalupa a dnes je majitelem Pavel Vajgl.
Dům č .20 Původní majitel stavení byl Brodský, po něm Hrstka a od něj jej koupil Jan Svoboda.
V roce 1908 bylo původní stavení zbouráno a postaven dům nový. Poslední Svoboda v této usedlosti
byl Antonín, potom se vystřídalo několik majitelů a dnes jej vlastní Jan Trojan.
Dům č .21 Jako první majitel se u tohoto domu uvádí Josef Písek. Potom byl ve vlastnictví
Václava Malého, později Bohuslava Šestáka z čp. 33, který jej využíval jako deputátní dům pro své
zaměstnance. Dalším majitelem byl Rebhán a dnes je majitelkou Jana Tuhá.
Dům č .22 Tento dům byl původně výměnkem statku čp.26, později jej vlastnila Anna Marková.
Potom jsou uváděni jako majitelé Soukupovi a dnes ho vlastní dcera Václava Soukupa Irena
Studená s manželem.
Dům č .23 Původní domek čp.23 byl majetkem Františka Hrstky stával mezi dnešními domy
čp.22 a čp.175 a ten roku 1877 vyhořel. Majitel usedlosti čp.24 chtěl scelit parcely č.23 a 24, proto
koupil od obce parcelu novou, kterou s Františkem Hrstkou vyměnil a ten si na této nové parcele
vystavěl dům nový. Proto dnešní čp. 23 stojí v ulici V ořechu. Vlastnila jej rodina Schořů a dnešní
majitelkou je Schořová Dagmar.
Dům č .24 Tato usedlost byla od nepaměti jako hostinec.V roce 1787 se uvádí jako radikovaný
hostinec. Tento hostinec měl také několik majitelů jako Jiří Feix, Václav Petrželka a Jan Pejr.
Posledními majiteli jako hostinští byli Pavlíčkové. Po zániku hostince v roce 1972 byla část
usedlosti zbořena a ze stodoly si Jaroslav Pavlíček postavil nové obytné stavení pod čp. 175.
Původní obytné stavení hostince čp. 24 koupil Václav Michálek a Michálkovi ho vlastní dodnes.
Dům č. 25 U domu čp.25 se mi žádnou historii nepovedlo dohledat, jen to že majiteli byli Václav
a Marie Michálkovi. Ve své historii byl jistě přestavěn a dnešní majitelé jsou manželé Bartošovi.
Dům č.26 Tato usedlost byla od pradávna statkem. Sídlil na něm dědičný rychtář a býval to
grunt svobodný, zproštěný roboty. Majitel byl Jan Pejr, později Jan Rous.V roce 1883 se na statek
přiženil Václav Michalec. Statek byl přestavěn v roce 1870 a v roce 1890. Poslední majitel
Bohuslav Michalec ho odkázal obci. Obytné stavení koupili od obce manželé Michálkovi, kteří jej
vlastní dodnes. Hospodářské budovy byly zbořeny a na jejich místě byl postaven dům čp.180 a
bytovka čp.13
Dům č.27 Kde stál dům čp.27 není známo, dnešní dům čp.27 postavil v roce 1872 Josef Kajzr. V
roce 1876 se stal majitelem Antonín Kapoun. Rod Kapounů tento dům vlastní dodnes.
Dům č.28 U tohoto statku se uvádí majitel Petrželka, potom Strádal. Hospodářské budovy byly
zbořeny, aby za hospodaření Státního statku mohly být postaveny na jejich místě centrální dílny.
Obytné stavení bylo využíváno jako byty pro zaměstnance státního statku. Poslední majitel Vladimír
Petráček později obytné stavení přestavěl na hostinec.
- Miroslav Hrstka -

Poslední sobotní
podvečer v dubnu
tradičně patřil zábavě
pro děti v maskách
a dospělým k hezkému
a přátelskému posezení
se sousedy a přáteli. Sešli
jsme se v Hasičské
zbrojnici, kde byla
připravena vatra
s čarodějnicí. Děti
soutěžily, opékaly vuřty
a tancovaly
při reprodukované
hudbě.

V podvečer 10. června se zapojil místní sbor Českobratrské církve evangelické do programu
Noc kostelů, který probíhal po celém území republiky, který nabízí možnost v noční
atmosféře navštívit nejen
kostely a modlitebny , ale i
jiná zákoutí sakrálních staveb
jindy veřejnosti nepřístupných.
V místním kostele se tento
podvečer sešlo asi pětadvacet
návštěvníků, kterým hrou na
varhany zpříjemňoval tento
zážitek Karel Bartoš z Roudnice nad Labem. Členové sboru
připravili pro návštěvníky i
malé pohoštění
–

Miroslav Hrstka -

Hasiči získali dotaci
Většina dobrovolných sborů v naší zemi má své symboly, o které se věrně stará,
z nichž nejvzácnější je vždy sborový prapor. Hasičský prapor náleží k nejstarším a
nejvýznamnějším symbolům hasičů, jeho vlastnictví patřilo mezi spolky k bontonu.
Slavnostní prapory byly a jsou nedílnou součástí spolkového života, členové se s ním
většinou zúčastňují nejdůležitějších akcí, oslav výročí, založení či jiných společenských a
kulturních setkání. Pro hasiče je prapor symbolem hasičské cti a statečnosti, připomíná mu
jeho povinnosti, je pro něj znamením že v jeho rukou je bezpečnost, majetek, životy
spoluobčanů, prapor mu připomíná slib nejsvětější oběti, oběti vlastního života.
Sbor dobrovolných hasičů v Libkovicích pod Řípem již dlouhá léta usiluje o získání
takového praporu. Nejprve jsme se snažili zjistit, zda už historický prapor náš sbor někdy
dříve v minulosti vlastnil a nechali ho jenom zrenovovat tak, jako naši historickou stříkačku,
ale skutečnost je taková, že nikdo o takovém praporu neví a nepamatuje. Toto téma bývá
nejvíce diskutováno skoro vždy před hasičskými slavnostmi, které se konají vždy po třech
letech v Litoměřicích, kde se dekorují hasičské historické prapory z celé naší republiky.
Nám je to vždy líto, jelikož patříme k prvním vystavovatelům z našeho okresu
s historickou stříkačkou na tomto celorepublikovém srazu, kde reprezentujeme nejen náš
hasičský sbor, ale zároveň i naši obec. Už dlouho se snažíme sehnat finanční prostředky na
svůj vlastní slavnostní vyšívaný prapor, avšak sbor nemá žádnou živnostenskou činnost,
pracuje jen z příspěvků, darů, sbírá elektro odpad a železný odpad. Získané finance
většinou nestačí pokrýt ani náklady na hasičské slavnosti ani činnost sboru. Mezi tím ceny
praporů rostou. Svěřil jsem se s tímto problémem starostovi obce panu MVDr. Feixovi a on
mi navrhl, zkuste dotace z fondu Ústeckého kraje. Zkusili jsme tedy podat žádost, kterou
nám samozřejmě také pomohl starosta vyplnit, má s tím už své zkušenosti. Mezi tím jsme
museli zjistit ceny praporů, a cena nás až ohromila, tak že už nikdo nechtěl věřit tomu, že
bychom mohli tolik peněz vůbec někdy sehnat. Jaké však bylo překvapení, když nám
příspěvek z fondu ústeckého kraje přišel, museli jsme začít jednat, vybrat výrobce praporu,
vytvořit komisi pro návrh, jak by měl prapor asi vypadat. Komise tvořená z členů sboru
Miroslav Hrstka, Luboš Šťastný, Václav Michálek, Václav Šmejkal, Veronika Fuksová. Také
ostatní členové sboru jsou postupně informováni, (pokud máme jejich e-mailovou adresu) a
žádáni o jejich názor. Požádáni o názor na návrh praporu byli i zástupci obce pan starosta
a paní místostarostka. Návrh byl asi dvakrát přepracován, fotografie a ostatní historické
materiály pro předlohu dodal pan Miroslav Hrstka.
Jako výrobce praporu, po různých doporučení, průzkumu trhu, shlédnutí praporu,
kvalitě a rychlosti práce, byla vybrána firma Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí. Na
financování praporu se také na žádost hasičů podílí i obec. Její zastupitelé všemi hlasy
odsouhlasili na svém jednání finanční dar, všechny finance, co hasiči obdrželi za sběr železa
a elektro odpadu přidají na svůj prapor, avšak ani to nestačí na jeho zaplacení, a proto jsme
se rozhodli uspořádat na prapor veřejnou sbírku.

Tento způsob se dobře osvědčil i v některých okolních sborech, a my věříme, že také
naši občané budou ochotni tímto způsobem podpořit naše sdružení. Jelikož hasiči budou
reprezentovat svým praporem nejen sbor, ale i naši obec, která na něm bude částečně
vyobrazena i s kostelem a Řípem v pozadí, chtěli bychom Vás občany, podnikatele,
živnostníky touto cestou požádat o jakýkoliv finanční dar, který by nám pomohl prapor
doplatit a uskutečnit jeho důstojné převzetí, popřípadě i jeho vysvěcení. Svoji jakoukoliv
navrženou finanční částku můžete předat buď osobně starostovi sboru dobrovolných hasičů,
nebo na obecním úřadu, a to vždy proti potvrzení o přijetí platby, popřípadě na účet hasičů,
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. číslo účtu. 211764502/0300. Za
jakoukoli finanční podporu předem děkujeme.
Celá sbírka bude řádně zdokladovaná, prezentovaná (pokud dárce bude chtít zůstat
v anonymitě bude jeho přání respektováno), dárci budou též na věky zapsáni do kroniky, pro
větší sponzory je možnost umístit na prapor stuhu.
Nyní se asi nabízí otázka, co to vlastně je ten prapor? Většinu z nás napadne to je nějaká
vlajka, nebo vypadá jako vlajka, někdo odpoví větší kousek látky. Ale tento „kousek látky“
v sobě skrývá dalekou historii. Slavnostní vyšívaný prapor – to je nejcennější symbol, který
můžeme vlastnit. Je to mimořádný symbol se silným významovým nábojem a poselstvím.
Vždyť do všech bitev chodily vojska vždy pod společným praporem. Pod těmito prapory lidé
pokládali své životy za svobodu a své ideály. Vyšívaný prapor by měl být tvořen dvěma
svrchními vrstvami, obzvláště reprezentativního materiálu, který musí být nejen výjimečný,
krásný, ale také dostatečně pevný a trvanlivý tak, aby vydržel celé generace. Slavnostní
hasičský prapor vyjadřuje identitu hasičského sboru a je tím, co jeho členy spojuje a nese
jeho poselství budoucím generacím.
– Luboš Šťastný, starosta SDH Libkovice pod Řípem -

Vážení spoluobčané chci se ještě vrátit k článku „Kam s ním….?“.

Parkování aut na veřejných prostranstvích je neustálý problém, ale chci ukázat na
příkladu ze dne 19.6.2016, že by to takový problém být nemusel. Většina z nás, pokaždé když
jede směrem od Roudnice, kličkuje mezi parkujícími auty v ulici Na kopci. 19.6.2016 však
probíhal úklid uvedené ulice a všichni ti co zde parkují pravidelně, byli schopni své auto
schovat.
Ulice byla hned hezčí a uklizenější. A troufám si říci, že tento scénář by se opakoval
po celé vesnici.
Proto si myslím, že je zcela na místě od prvního ledna 2017 dle současné vyhlášky
obce Libkovice pod Řípem č. 3/2011 začít podle článku 5 odstavec 3 písmeno b) vybírat
měsíční částku za parkující auto na veřejném prostranství 100 Kč a 500 Kč za každé další.
- MVDr. František Feix starosta obce

Besídka ke Dni matek
V neděli 8. 5. 2016 uspořádal Sbor evangelické církve v kostele besídku ke Dni matek, na
které vystoupily děti z Mateřské školy z Libkovic pod Řípem, žáci Základní školy z Horních
Beřkovic a žáci ze Základní umělecké školy z Roudnice nad Labem.

Jako všechny podobné besídky a jiná
představení, byl i tento den kostel plný
návštěvníků, z nichž většinu tvoří rodiče a
rodinní příslušníci dětí, kteří na podobných akcích vystupují. Jiných kulturních
vystoupení, jako jsou Varhanní koncerty,
nebo Adventní koncerty se místní občané v
tak velkém počtu neúčastní, a je to trochu
škoda, protože po umělecké stránce jsou
tyto akce velmi hodnotné.

Nabídka sociální služby
Paní Zdenka Helclová z Libkovic p. Ř. nabízí pečovatelské úkony za jednotnou sazbu 40,Kč/30minut.
- pomoc a dohled při jídle a pití ( pitný režim )
- pomoc a dohled při oblékání a svlékání
- pomoc a dohled při pohybu v bytě
- pomoc na lůžko nebo vozík
- pomoc a dohled při osobní hygieně
- pomoc na WC

- běžný menší úklid domácnosti
- běžné nákupy a pochůzky
- zajištění předepsaných léků a jejich doručení
- možnost doprovodu k lékaři
- dohled na užívání léků
- dohled při procházce

- možnost pouhé společenské návštěvy : povídání si o životě a zamezení pocitu samoty.

Dohoda je vždy možná, diskrétnost, spolehlivost a spokojenost zaručena.
Tel. 721 683 365

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, Miroslav Hrstka , Olga Gottwaldová,
Aleš Šovar, Luboš Šťastný

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 na www.libkovicepodripem.cz
Evidováno na MK ČR pod č.E 22326

