Vážení spoluobčané, letošní léto dětem o prázdninách příliš nepřálo, ale září
nám všem hezké počasí vynahrazuje. Já jsem však poněkud roztrpčen tím, že moje
snaha vychází naprázdno. Podali jsme letos doposud šest žádostí o dotaci. Z toho
jsme obdrželi pouze jednu a to ve výši 30 tisíc Kč na projektovou dokumentaci
chodníku mezi Libkovicemi a Kostomlaty od Krajského úřadu pro Ústecký kraj.
Ostatní žádosti na zateplení obecního úřadu, hasičské zbrojnice, opravy komunikace
a chodníků U moruše a nyní naposledy výstavba chodníku ke Kostomlatům byly
zamítnuty.
Protože na všechny výše uvedené akce, jsou vydány stavební povolení
okamžitě podáváme nové žádosti, kromě žádosti na zateplení hasičské zbrojnice, jejíž
zateplení provede obec z vlastních prostředků. Ale, abych jen nelamentoval, tak chci
vyzdvihnout činnost hasičů, jimž se podařilo získat prapor a uspořádat jeho
slavnostní předání za účasti litoměřického biskupa Mons.Jana Baxanta.
Dále chci pochválit uspořádání dětského dne, za jehož organizaci chci
poděkovat paní Ireně Křížové a všem, jež se na organizaci podíleli, dětem se to moc
líbilo.

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. S podporou obecního úřadu, hlavně pana starosty, který byl
nápomocen radou, sbor získal dotaci z fondu Ústeckého kraje a podařilo se tedy
tento dávný sen dobrovolných hasičů realizovat ke 115. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v
Libkovicích.
V sobotu 27.srpna se
uskutečnila oslava 115.
výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů, s jejíž
organizací měl nejvíce
práce starosta sboru
dobrovolných hasičů pan
Luboš Šťastný a musí se
dodat, že se tohoto
nelehkého úkolu zhostil se
ctí.
Oslav se zúčastnili i zástupci hasičských sborů z okolí i se svou hasičskou technikou. Oslavy započaly
průvodem obcí od hasičské zbrojnice na hřiště za sokolovnou,kde byly připraveny
různé atrakce pro děti, stánek s občerstvením a stany pro návštěvníky.
Hlavním bodem programu bylo slavnostní představení a předání praporu
sboru dobrovolných hasičů. Po slavnostním nástupu všech přítomných hasičů
praporu požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který potom setrval s
přítomnými v přátelské besedě.

Počasí oslavám přálo, stánek s občerstvením stačil
zásobovat všechny přítomné vším potřebným a
hudební kulisu oslav obstarával mistr zvuku Apec.
Po oficiálních oslavách přišel prostor i pro ukázky
záchranného hasičského sboru při vyprošťování
zraněných z havarovaného automobilu, svoje umění
předvedli zástupci hostujících hasičských sborů z
okolí. Na domácí půdě se také poprvé předvedli se
svými dovednostmi i naši mladí hasiči.
Na konec si na své přišly i děti pro které byl
připraven aquazorbing a tradiční pěna, kterou jim
zajistili domácí hasiči. Volná zábava pak
pokračovala až do pozdních večerních hodin.
- Miroslav Hrstka -

Školy v Libkovicích
Původně děti z Libkovic docházely do Bechlína do farní školy. Docházka asi
nebyla valná, protože roce 1843 byli čtyři rodičové potrestáni pokutou pro neposílání
dětí do školy od 50 kr. do 1 zl. 40 kr. Dvěma byla změněna pokuta v trest vězení na 24
hodiny. Evangelické děti byly přiškoleny do Krábčic.
V roce 1859 zřízena škola evangelická v Libkovicích a na pozemku 290
čtverečných sáhů koupeném od Fr. Hrstky č. 12 za 220 zl. Škola stála 3869 zl. a 7 kr.
Obec darovala učiteli čtyři parcely v ceně 100 zlatých. Učitel dostával ze škol. fondu
100zl. ve stříbře, školné 40 zl., za varhanictví 50 zl.. užitek z darovaných polí a od
dětí přespolních 40 zl.
Prvním učitelem byl Josef Skalský
V té době chodilo do této
školy kolem padesáti dětí.
V roce 1861 přeškoleny
byly děti neevangelické
z Bechlína do Kostomlat,
teprve však 15.1.1863
začaly do Kostomlat
chodit. V roce 1890 byla
zřízena evangelická
reformovaná škola
v Libkovicích v čís. 43
(u Horáků). V roce 1895
byla dostavena budova
evangelické reformované
školy na pozemku
darovaném V. Malým z č. 32 nákladem 4.321 zlatých a 32 krejcarů
Prvním učitelem byl Jos. Jelínek
Obě evangelické školy
spojeny na dvoutřídní
evangelickou školu,
která 1. ledna 1920 přeměněna v obecnou dvoutřídní školu. Církvi zaplaceno 25.000 Kč. Oprava
vyžadovala kolem 35.000
Kč. Na této škole působil
Ferd. Laugeuberg, Růž.
Rennerová, Josef Krotil, Vl. Těhník, M. Špačková a Ol. Patrovský
Definitivní učitelé:
Talacko, Zdrubecký

Od roku 1926 nastoupil do libkovské školy jako řídící učitel Jaroslav Vondráček,
který toto funkci zastával až do roku 1953, kdy definitivně škola v Libkovicích
skončila a děti nadále chodily do základní školy v Kostomlatech a ještě později, kdy
byla uzavřena škola v Kostomlatech do Horních Beřkovic. V současné době chodí
děti z obce do základní školy v Horních Beřkovicích, Bechlíně, Krabčicích a některé
dojíždějí do Roudnice nad Labem
- Miroslav Hrstka -

NAROZENINY SLAVÍ
Naši oslavenci z řad občanů Obce Libkovice pod Řípem
od 01. 06. 2016 – do 31. 12. 2016

94. narozeniny
Toniová Jarmila

92. narozeniny
Fuksová Hedvika
Neumann Vladimír

90. narozeniny
Ledvinková Drahomíra

87. narozeniny
Koubová Marie
Neumannová Zdeňka
Kapoun Antonín
Koubek Miloslav

86. narozeniny
Lhotská Miroslava

84. narozeniny
Kubešová Sáša

83. narozeniny
Nelibová Dagmar
Schořová Věra
Neliba Jiří

82. narozeniny
Ježková Alena
Suchomelová Růžena
Medáček Antonín
Vízner Vladimír

81. narozeniny
Řepová Zdeňka

80. narozeniny
Holečková Jiřina
Vocásková Táňa

75. narozeniny
Čermáková Stanislava
Hrstková Marie
Pospíšilová Jaroslava

70. narozeniny
Šťástková Jaroslava
Wiedermannová Daniela
Florián Jiří
Gipfl Jiří

Přejeme našim milým oslavencům hodně zdraví a

rodinné pohody do dalších let života.

Myslivecký spolek
Kostomlaty pod Řípem – Libkovice pod Řípem.
Tento rok byl pro náš myslivecký spolek velmi náročný. Začalo to již začátkem
roku, kdy žhář zapálil tři naše posedy a způsobil tak spolku významnou škodu (cca 40
tis. Kč). Po jeho dopadení Policií ČR spolek ihned začal s obnovou zničených
mysliveckých zařízení, a to zejména v lokalitách Na provázkách a v Hnilišťatech. Jak
jste si mohli všimnout, posedy stály znova na svých místech do 15 května, kdy začal
lov srnců. Další velkou akci spolku byla oprava myslivecké chaty v Kostomlatech pod
Řípem.
Nejprve členové spolku provedli její statické zabezpečení tím, že celou chatu
obkopali a udělali nový betonový základ. Dál byla provedena výměna oken firmou
Accordplast a opravu fasády poté provedli členové spolku vlastními silami. Nakonec
se spolek ještě dohodl, že provede na chatě výměnu podhledu s výměnou elektrických
rozvodů. Jak vidíte, členové spolku v letošním roce opravdu nezaháleli a odpracovali
mnoho brigádnických hodin. Na obnovu posedů mysliveckému spolku přispěla obec
Libkovice pod Řípem 15 tisíci Kč a myslivecký spolek tímto obci Libkovice pod
Řípem děkuje.

Nyní je podzim, kdy začíná doba honů, myslivecký spolek bude pořádat dva
hony a to 26.11.2016 a 26.12.2016 v našem případě se však bude jednat jen o
společenskou záležitost, neboť jak všichni vidíte drobná zvěř není, tudíž se bude lovit
jen vypouštěná bažantí zvěř, aby byla do tomboly na ples. Myslivecký spolek pak zve
všechny občany na svůj tradiční myslivecký ples 14.1.2017 do hostince u Dvořáků
v Kostomlatech pod Řípem.
Myslivosti zdar

myslivecký hospodář MVDr. František Feix

V neděli 18. září pořádal Sbor českobratrské
církve evangelické v místním kostele již tradiční
Hudební odpoledne, na kterém vystoupila
sopranistka Lucie Vagenknechtová, na housle
hrál Tomáš Kolařík a oba doprovázela na klávesy
Alena Kolaříková. Celým hudebním odpolednem
provázel zasvěceným výkladem br. Joel Ruml
–

Miroslav Hrstka -

Tak už proběhl druhý ročník Libkovické olympiády
dětí a opět se ho zúčastnilo přes padesát dětí nejen
z naší obce. Děti soutěžily v 10ti disciplínách, ze
kterých například uvádím skákání v pytlích,
chytání rybiček, stolní tenis a mnohé další, za které
dostávaly body a za které si poté mohli ve stánku
vyzvednout krásné ceny. Tento systém je velice
motivující a děti si to užívaly. Děti mohly také
navštívit atrakci vodní zorbing a trampolínu, která
jim byla k dispozici až do pozdních večerních
hodin. Hasiči se pak postarali o výrobu pěny, ve
které děti doslova řádily. Večer pak pokračovala
zábava nejen pro děti, ale zůstalo zde i mnoho
dospělých, kteří si to rovněž užili.
O hudbu
k poslechu,
ale i večer
k tanci se
staral pan Karel Šťástka. Největší dík pak patří
paní Ireně Křížové, která celou akci skvěle
připravila a po celou dobu i organizovala. Ale
chci touto cestou vyzvat rodiče, aby přišli
s dalšími nápady, jak děti pobavit a zároveň aby
se zapojili do přípravy příští olympiády.

Něco ke kávě a k vínu.
Milé dámy, jistě znáte tu situaci, když se Vám ohlásí nečekaná návštěva. Co
teď, tak jukneme do lednice a do komory a připravíme nějaké ty rychlovky.
Nejprve něco sladkého.

Tvarohové vdolečky.
300g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
3 vejce
1 měkký tvaroh
8 lžic mléka
3 lžíce rumu
Olej na smažení, moučkový cukr na obalení
Vše smícháme v lepivé těsto. Do kastrolku nalijeme olej /tolik aby koblížky
plavaly/menší lžíci nabíráme těsto a smažíme do zlatova. Po vyndání z oleje
obalíme v moučkovém cukru.

A teď něco k vínku či pivku.

Topinky s Nivou.

150-200g anglické slaniny
300g nivy
1 střední cibule
Pepř, majoránka, červená paprika
Cibuli a slaninu nakrájíme na drobno. Cibuli osmažíme do sklovita pak přidáme
slaninu a necháme ještě trochu opéct nakonec vmícháme nastrouhanou nivu, vše
rychle smícháme a okořeníme. Namažeme na připravené topinky nebo veku a
ozdobíme nakrájenou červenou paprikou.
Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová

Trojúhelníky s Nivou
400 g hladké mouky speciál
náplň: 125 g Hery nebo másla
100 ml oleje
2 žloutky
3 uvařené brambory ve slupce
lžička soli
lžička soli
200 g Nivy
250 ml mléka
20 g droždí
Těsto: Připravíme si kvásek z droždí, mléka a trochy cukru. Mouku prosejeme,
přidáme sůl, olej, najemno nastrouhané bramory, kvásek. Vlažné mléko přidáme
dle potřeby a vypracujeme hladké a polotuhé těsto. Necháme vykynou na teplém
místě cca 1 – 1,5 hod.
Náplň: Heru nebo máslo, žloutky a sůl vymícháme dohladka.
Těsto i náplň rozdělíme na 4 díly, každý díl postupně rozválíme, natřeme jednou
částí nádivky a posypeme ¼ Nivy. Svineme na roládu, potřeme rozšlehaným
vajíčkem, posypeme osmaženým sezamem, slunečnicí a pokrájíme na trojúhelníky.
Dáme na plech vyložený papírem, necháme podkynout a postupně upečeme při
teplotě 200 °C
Dobrou chuť Vám přeje Milada Hrstková

Mateřská škola v novém školním roce
Během letošních prázdnin provedl zřizovatel školy Obec Libkovice pod Řípem
rekonstrukci podlah ve třídě a kuchyni. Podlahy vykazovaly známky hniloby dřevěných
desek pod linem. Součástí rekonstrukce byla i výměna lina a koberce v herně.
Pro každý školní rok
připravují učitelky roční
plán, který obsahuje
vzdělávací nabídku pro
děti. Při tvorbě plánu
vzdělávání pro školní rok
2016-2017 učitelky školy
vycházejí z cílů koncepce
dalšího rozvoje školy pro
období 2016-2021.
Hlavním zaměřením
vzdělávací nabídky bude
zařazování
environmentálních aktivit,
jejichž cílem bude naučit
děti budoucímu
zodpovědnému chování
k přírodě a životnímu prostředí. Enviromentální výchova v mateřské škole spočívá
v pokládání základů postojů, hodnot a cílů, na kterých se pak bude stavět v dalším průběhu
vývoje dítěte. Enviromentální výchova je úzce provázaná s problematikou zdraví a
zdravého životního stylu, která byla hlavním zaměřením vzdělávání v předešlém období.
V rámci environmentální výchovy budeme dětem pomáhat zažívat krásu a tajemství
přírody, vnímat a zažívat ji všemi smysly. Budeme děti učit přírodu milovat a mít k ní úctu,
vnímat její neustálé proměny. Budeme v dětech rozvíjet povědomí o rozmanitosti forem
života a pocit zodpovědnosti za životní prostředí. Přiměřeně k věku dětí je povedeme k tomu,
aby si utvářely správnou představu o úloze člověka v systému přírody. Úměrně k možnostem
vnímání dětí je povedeme k prevenci znečišťování životního prostředí a prevenci škod na
životním prostředí např. třídění odpadu, šetření energií, vodou apod..
Učitelky budou volit metody a formy vzdělávání vedoucí k aktivizaci dětí. Děti
potřebují aktivitu, příležitost k samostatnému experimentování, střídání nabízených činností
a zároveň dostatek času probádat to, co je zaujalo. S využitím převládajícího způsobu učení
nápodobou budou zaměstnanci školy nabízet správné modely chování a vytvářet příznivé
klima školy – třídí se odpad, neplýtvá se vodou, materiálem ani jídlem. Svoje místo tu mají
rostliny, o které se děti mají možnost starat spolu s dospělými. Vzhledem k prostředí, které
mateřskou školu obklopuje, budou učitelky využívat především přímé učení ve venkovním
terénu. V blízkosti školy je stráň a les, část školní zahrady za budovou školy je málo
využívaná- učitelky promyslí a projednají se zřizovatelem její úpravy pro využití k
environmentálním aktivitám.
Šmídová Eva, ředitelka školy

Pokračování z minulého čísla
Dům č.29 Statek čp.29 vlastnil rod Petráčků. Z původního statku se již žádné budovy
nezachovaly. Hospodářské budovy byly zbořeny za hospodaření státního statku a obytné stavení
zboural poslední majitel Vladimír Petráček poté, co si na dvoře bývalé usedlosti postavil dům nový
pod stejným popisným číslem.
Dům č.30 Ani tato usedlost se nedochovala. Jako majitelé se uvádějí Kremlička, poté Šustr, za
kterého zde býval hostinec, potom Václav Medáček a Antonín Mašek. V šedesátých letech bylo
obytné stavení i hospodářské budovy zbořeny a na místě obytného stavení byla postavena v
sedmdesátých letech prodejna potravin. Číslo popisné 30 bylo přeneseno na dům, který si v ulici Na
kopci postavil Jiří Toni.
Dům č. 31 Tato usedlost stávala v místech mezi dnešními domy čp. 29 a čp.33. Býval to statek na
němž hospodařil rod Hlušičků. Poslední majitel z rodu Hlušičků padl ve světové válce a vdova jej
prodala rodině Bohuslava Šestáka z č. 33. Čp. 31 bylo později přeneseno na dům, který si postavil
Josef Přítel. Tento dům také několikrát změnil majitele a dnes jej vlastní Jan Hnilička
Dům č.32 Tato usedlost stávala vedle čísla 31 a hospodaříval na ní rod Hainců. Později se jako
majitel uvádí František Mašek. I tuto usedlost později koupila rodina Bohuslava Šestáka a připojila
ji ke svému statku čp.33. Číslo 32 bylo později přeneseno na dům, který stojí v ulici Nad roklí a
současným majitelem je rodina Lédlova,která jej využívá jako chalupu.
Dům č.33 Původním majitelem usedlosti čp.33 byl Václav Malý, který ji převedl na svého
synovce Bohuslava Šestáka. Jako každý statek byl kolektivizován, hospodářské budovy převzal
státní statek, který některé zbořil a později zde vybudoval garáže pro traktory. Obytnou budovu
využíval jako byt pro své zaměstnance. Rodina Šestáků byla vystěhována ze vsi. Po roce 1989 se
původní majitel vrátil, a dnes dům obývá jeho dcera ing. Wiedermanová s rodinou a polnosti má
v pronájmu.
Dům čp.34 Na statku býval V. Valín nar. 1813. Říkalo se tam Valínova chalupa. Tuto koupil a
s číslem 35 spojil Antonín Hrstka z čísla 41. Posledním majitelem před kolektivizací byl František
Hrstka. Jako všechny větší usedlosti i tento statek byl zabrán, a v přízemí byla zřízena závodní
kuchyně státního statku. V prvním patře bydlela a dodnes bydlí paní Kubešová, dcera Františka
Hrstky.
Dům čp.35 V dřívějších dobách byl majitelem Václav Horký. Po něm Václav Hons, který měl
za manželku dceru Pavla Rouse z č. 39. Po něm ho Antonín Hrstka z č. 41 připojil k číslu 34.
Potom bylo zbořeno a č. 35 bylo přeneseno na dům na „kopci“, což byl deputátní domek k č.5. Po
kolektivizaci byl využíván jako byt pro zaměstnance státního statku. Od původních majitelů, kterým
byl vrácen s čp.5 ho koupili manželé Kalinovi, kteří ho vlastní dodnes.
Dům čp.36 Přezdívalo se tam „U Kmánských“. První známý majitel byl Jan Hrstka(1790), po
něm ho dědili synové, většinou Václavové, a po posledním jej zdědila dcera Miluše Hlušičková.
Dnes jej vlastní a obývají dědicové rodiny Hlušičků.
Dům čp. 37 U čísla 37 se uvádí první majitel Alžběta Krejzová (1847), po ní Krejza, potom
František Krahulík, který jej prodal Josefu Rousovi z č. 42, který jej měl jako deputátní domek. Od
Rouse ho koupil i se statkem Feix. Pak ho státní statek měl jako byt pro zaměstnance. Poslední
obyvatel byl Josef Honzajk. Potom byl dům, spíše už ruina zbořen a číslo bylo přeneseno na budovu
prodejny, která byla postavena na návsi na místě původního čísla 30. Dnes je majitelkou prodejny
Jitka Gramskopfová, která ji koupila od zanikající Jednoty.
Dům čp. 38 Kde stávalo původní stavení č. 38 není známo. Bylo však majetkem Pavla Rouse z č.
39. Poněvadž bylo zbořeno číslo bylo přeneseno na domek cestáře Františka Hrstky.Rodina Hrstků
pocházela z Klenče , kde měla velký statek. Domek postavil v roce 1882 Pavel Hrstka, roku 1903 se
stal majitelem již zmiňovaný František Hrstka, po něm jeho syn, potom jeho dcera Alena Ježková a
dnes je majitelem Václav Ježek.
- Miroslav Hrstka -

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

Irena Křížová, Jana Feixová, Milada Hrstková
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

