Vážení spoluobčané,
jak jste si již všimli, v letošním roce jsme rozjeli a nebo se ještě chystáme rozjet
několik investičních akcí. Začali jsme úpravou ulice do Ořecha, kde jsou nové
chodníky, odvodnění a vozovka dostane nový asfaltový povrch. Na tuto akci se
podařilo získat prostředky od Krajského úřadu a z ministerstva pro místní rozvoj.
Dále probíhá oprava hasičské zbrojnice, kde se opravují elektrické rozvody a
zbrojnice dostane novou fasádu. Rovněž se podařilo získat dotaci na výměnu oken a
zateplení obecního úřadu. Takže již probíhá výběrové řízení na zhotovitele a
v nejbližším možném termínu se začne i s touto akcí. Nesmím však zapomenout i na tu
nejdůležitější akci, a to je výstavba chodníku ke Kostomlatům až na křižovatku a
autobusovou zastávku. V rámci této akce budou rovněž opraveny chodníky v této ulici
a postaveno nové pouliční osvětlení. Zastupitelstvo se rozhodlo, že se u této akce
nebude čekat na výsledek žádosti o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury,
proto výběrové řízení proběhne ještě v červnu, aby se o prázdniny začalo.
Jak již z minulého čísla víte, sokolovna byla převedena do majetku obce, byl vybrán
projektant a ihned začali projekční práce. Představa zastupitelstva je taková, aby
zůstal sokolovně statut místa, kam si občané mohou přijít zacvičit, ale zároveň, aby
byla místem společenského a kulturního dění v obci, což je myslím myšlenka, se
kterou byla sokolovna postavena. V současné době probíhá v sokolovně otloukání
vlhkých omítek svépomocí, protože první co se musí provést je odvlhčení zdiva
v celém objektu.

V prvním půl roce proběhlo vítání nových občánků v naší obci. Sbor českobratrské
církve evangelické uspořádal koncert a besídku ke Dni matek. Obecní úřad pořádal
zájezd do divadla Ypsilon na představení Hlava Medúzy. Ale nejpovedenější akcí však
bylo uspořádání Retro prvního máje, kde se zúčastnilo akce 60 kusů staré dobové
techniky od motorek přes automobilové veterány až po staré traktory a vojenskou
techniku. Vesnice byla plná lidí a to mi dělá největší radost, že se lidé přijdou podívat
a pobavit se.
Jsem však smutný z toho, jak málo lidí se účastní akce ukliďme Česko. Vždyť každý
chceme, aby kolem nás bylo čisto a uklizeno, tak proč si každý nenajde chvilku pro to,
aby kolem sebe uklidil a nenechával to jen na obci. Proto Vás, drazí spoluobčané
vyzývám, přiložme každý alespoň trochu ruku k úklidu okolí naší obce, vždyť na hezké
okolí ve své obci se každý rád podívá.
- MVDr. František Feix -

V letošním roce jsme chtěli navázat na loňskou akci Ukliďme Česko vlastní
aktivitou Ukliďme Libkovice. Přestože byla tato plánovná akce dostatečně propagována, mnoho občanů zájem neprojevilo. O to větší dík patří těm, kdo si jedno
sobotní dopoledne udělali chvíli času a přišli.

Asi by stálo za zamyšlení, jak se zachovat k těm, kteří čas od času od obce něco
požadují a nelitují času ke zdůvodnění svých požadavků, ale udělat něco pro obec,
byť by se jednalo o dvě či tři hodiny jejich se jim zdá mnoho.
- Zastupitelé obce -

Posledního března
byl uspořádán zájezd
do divadla Ypsilon v
Praze na představení
Hlava Medúzy. Autobus
byl jako vždy plně obsazen a odjíždělo se za
téměř letního počasí.
To nakonec asi mělo
také vliv na to, že v divadle bylo veliké teplo,
což trochu pokazilo
dojem jinak vcelku podařeného představení
Miroslav Hrstka

Každý rok se slaví den matek a jako vždy se
na počest tohoto svátku rozhodl sbor Českobratrské církve evangelické uspořádat besídku v Evangelickém kostele v Libkovicích
pod Řípem. Akce se konala přibližně hodinu.
Jako první zde vystupovali žáci Základní
školy z Horních Beřkovic pod vedením ředitelky Mgr. Marcely Sekerové. Ti zazpívali
písně, přednesli básně a na závěr si připravili krátké taneční vystoupení. Jako druzí
se nám představili žáci Základní umělecké školy z Roudnice nad Labem. Kde
nám jako první zahráli na klarinet, poté
na saxofón a v neposlední řadě i na
příčnou flétnu. Jejich programem nás
provázela Mgr. Olga Maťáková.
Po žácích z umělecké školy nastoupil
dětský pěvecký sbor pod vedením Evy
Jančíkové. Ti nás ohromili vysokými i
hlubokými tóny svého hlasu. Maminkám
bylo poblahopřáno a doufáme, že se zde
příští rok sejdem zas.
- Kateřina Gottwaldová -

V naší obci se narodily 4 krásné holčičky a byly přivítány mezi nás občany.
Dne 18.3.2017 v sobotu dopoledne jsme se opět sešli v Hasičské
zbrojnici, abychom přivítali mezi námi naše nejmenší občánky. Po přivítání
rodičů a hostů vystoupili žáci MŠ z Libkovic pod vedením ředitelky Evy
Šmídové, se svým pásmem básniček.

Po představení nově narozených holčiček, se pan starosta MVDr.
František Feix ujal proslovu. Poblahopřál
rodičům k narození jejich dětí, mnoho štěstí, zdraví a radosti. Po proslovu byli maminky a tatínkové vyzváni k podpisu do pamětní knihy, k slavnostnímu přípitku a k
vyfotografování.
Na závěr by jsme chtěli poděkovat panu
Jiřímu Mandysovi z Roudnice nad Labem
za hudební doprovod celé akce.
Přivítány byly: LAURA KAISEROVÁ
LEONA GRAMSKOPFOVÁ
NELA GRAMSKOPFOVÁ
VICTORIE SRBOVÁ
- Olga Gottwaldová -

V pondělí 1. května
pořádal Sbor dobrovolných
hasičů společně s přáteli
dobré nálady 1. ročník
Retro 1. máj spojený se
srazem majitelů a
příznivců historických vozidel. V jednu hodinu odpoledne vyrazil průvod historických vozidel z ulice
K Bechlínu a projel za
značného zájmu občanů
celou obcí do prostoru za
fotbalovým hřištěm, kde
bylo připraveno pro účastníky občerstvení a kulturní program. Zde byla všechna
historická vozidla
vystavena a bylo
opravdu se na co
dívat. O hudební doprovod se zde
postaral DJ Apec.
Slabší stránkou byl
stánkový prodej, který
nepostačoval zájmu a
vytvořila se retro
fronta. V tomto místě
mají organizátoři do
budoucna jistě co
zlepšovat. Celý tento
program byl ještě
spojen s o jeden den zpožděným pálením čarodějnic pro naše mladší spoluobčany,
pro které byly připraveny ještě další atrakce jako aquazorbing nebo trampolína. Toto
sváteční odpoledne bylo poměrně slušně navštíveno a zábava se zde udržela až do
večerních hodin. Drtivou většinou občanů byla tato akce kladně hodnocena, i když
pravda, jeden kritik se našel.
Miroslav Hrstka

Jak se žilo v Libkovicích za C.a K. Mocnářství
V dnešním článku bych se vrátil přibližně o sto let později, a trochu přiblížil
jaké starosti měli obyvatelé Libkovic. A jaké věci řešila místní samospráva obce na
začátku minulého století, kdy jsme byli ještě součástí habsburské monarchie.
Jako první příklad uvádím žádosti o prominutí školného, které řešilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 24. května 1902. Podle došlých žádostí bylo
vyhověno následovně: Antonínu Soukupovi č.111 1 dítko, Kateřině Čulíkové 1 dítko,
Josefu Chramostovi 1 dítko pro školní rok 1902 -1903, Marii Bendové a Anně
Markové prominuty resty z let předešlých a osvobozeny byly i pro školní rok 1902-3
Poněvadž školné se liknavě platí a paušál školní uhražen není, usnáší se zastupitelstvo obce jednohlasně o tom, aby ti, kteří školné dluhují, byli ještě jedenkráte a to naposledy vyzváni by dluhující školné uhradili, v pádu, že tak neučiní, mají
býti c.k. okresnímu hejtmanství k vymáhání postoupeni.
V následující zasedání zastupitelstvo řešilo přípis c.k. okresního hejtmanství v
Roudnici ze dne 9. dubna 1902 týkající se žádosti Josefa Vernera za udělení koncese
výčepnické. Konaným šetřením bylo zjištěno, že 1.) žadatel je osobou bezúhonnou
proti němu nebo členůn rodinným nesvědčí takové okolnosti, že by té živnosti zneužíváno bylo, 2.) místnosti jsou skrovné, 3.) k obmýšlené živnosti snadně policejně se
přihlížeti nebude moci an na samém konci obce se nachází, 4.) dům jest vzdálen od
veřejné budovy (kostela, fary, školy) 400 metrů,od hostince č. 13 200 metrů a od
hostince č. 24 100 metrů, 5.) podobné živnosti v obci, které se provozují na základě
živnostenského oprávnění jsou dvě, 6.) místní potřeba toho nevyžaduje, aby se
žádané živnost povolila vzhledem k tomu, že již dvě hostinské živnosti v obci se
nacházejí, které pro obyvatelstvo obce úplně postačí, a že k živnosti té by se snadno
nemohlo policejně přihlížeti a místnost ta jest nepatrného rozsahu, navrhuje
zastupitelstvo obce, aby koncese k provozování živnosti výčepnické J. Vernerovi c.k.
okresní hejtmantvím udělena nebyla.
V dalším bodě zastupitelstvo řeší vyčištění místního rybníka.
Schválení nákladu na vyčištění rybníka a upravení hrází kolem něho. Poněvadž se
pro mírnou zimu k vyčištění přikročiti nemohlo, navrhuje starosta obce, aby to samé
se provedlo za teplejšího počasí. Zastupitelstvo vzhledem tomu, že v letních měsících
stávají často velké dešťové přívaly, které by snadno mohly způsobiti značnou škodu a
čištění překaziti, usnáší se na tom, aby se objednalo dříví od lesní správy v Dolních
Beřkovicích a od Václava Petrželky z Blat a jakmile se v podzimu práce polní skončí,
má se neprodleně přikročiti k čištění rybníka. K opatření dříví zvoleni Antonín Němec
a Václav Petrželka.
A jako příklad poslední. Rozpočet školní na rok 1902.
Při zkoumání téhož je uznána položka 2. na vytápění školních místností v obnosu 360
korun jest příliš vysokou k letošním nízkým cenám uhlí, pročež se usnáší zastupitelstvo obce na tom, aby místní školní rada byla vyzvána, aby tu položku dodatečně
snížila.
Miroslav Hrstka

NAROZENINY SLAVÍ
Naši oslavenci z řad občanů Obce Libkovice pod Řípem
od 01. 07. 2017 – do 31. 12. 2017

95. narozeniny
Toniová Jarmila

93. narozeniny
Fuksová Hedvika
Neumann Vladimír

91. narozeniny
Ledvinková Drahomíra

88. narozeniny
Koubová Marie
Neumannová Zdeňka
Kapoun Antonín

87. narozeniny
Lhotská Miroslava

84. narozeniny
Nelibová Dagmar
Schořová Věra
Neliba Jiří

83. narozeniny
Ježková Alena
Suchomelová Růžena
Medáček Antonín
Vízner Vladimír

82. narozeniny
Řepová Zdeňka

81. narozeniny
Holečková Jiřina
Vocásková Táňa

80.narozeniny
Bartoš Jaroslav
Šlegr Daniel

70. narozeniny
Petr Tuhý
Kouřil Dušan

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

Obec bude mít svůj znak a vlajku.
Na konci loňského roku obec oslovila
heraldickou kancelář „Dauphia“ pana
Stanislava Kasíka z Roudnice nad Labem. Pan
Kasík vytvořil několik návrhů, z nichž
zastupitelstvo obce vybralo znak v červeném
štítě zvýšená zelená pata, z níž vyniká zelený
vrch nad ním je položená vykořeněná zlatá
větev vinné révy s třemi listy a v patě je zlatý
kalich. Vlajku pak tvoří dva vodorovné pruhy
červený a zelený v poměru 3:1. Z prostředních
čtyř šestin horního okraje zeleného pruhu
vyniká zelený vrch. Nad ním položená
vykořeněná zlatá větev vinné révy s třemi listy.
Ve vrchu a v zeleném pruhu je zlatý kalich.
Ikonograficky je znak popsán
tak, že červený štít a zlatá větev vinné révy jsou odvozeny
od znaku kláštera augustiniánů –kanovníků v Roudnici
nad Labem, který je prvním
historickými prameny doloženým vlastníkem vsi (rok
1351). Symbol vinné révy lze
vztáhnout i k místním vinicím, které se zmiňují v historických pramenech již v 15.
století a jež jsou i v místních
názvech (na králově vinci nebo ve viničkách). Zelený vrch pak symbolizuje horu Říp, jejíž jméno je i v názvu obce.
Kalich odkazuje na zdejší tradici převažujícího evangelického vyznání obyvatel obce
v dřívějších dobách a jejich boj za toto vyznání.
V současné době návrh znaku a vlajky byl zaslán do poslanecké sněmovny
výboru pro heraldiku a vexilologii, který by měl zasednout v průběhu měsíce června
2017 a návrh znaku a vlajky obce Libkovice pod Řípem definitivně schválit.
Vážení občané myslím si, že ustanovením obecního znaku a vlajky přispějeme
k dalšímu zviditelnění naší obce a že tyto symboly budou důstojně reprezentovat naší
obec. Věříme také tomu, že občané naší obce budou tuto iniciativu zastupitelstva takto chápat, tím pádem budou více hrdi na svou obec a třeba se i více zapojí do života
své obce.
MVDr. František Feix

Do mateřské školy povinně
Naše předškolní vzdělávání prochází od roku 2016 velkými změnami. Hlavními změnami je
zavedení vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole od září 2020, změna systému péče o děti se
speciálními vzdělávacími potřebami a od 1.9.2017 také zavedení povinného předškolního ročníku.
Z práva člověka na vzdělání se tak vytváří povinnost desetileté školní docházky.
Od letošního září se významně změní vzdělávání předškoláků v mateřské škole. Děti, které do
konce srpna 2017 dovrší pěti let, totiž čeká povinný předškolní ročník. Zákonný zástupce je povinen
zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Zákonní zástupci mají
povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské
školy. Zanedbává-li rodič péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle
182a školského zákona. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na
období školních prázdnin, tak jako je to v základních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se
v mateřské škole po celou dobu provozu. V případě nepřítomnosti musí rodiče dítě omlouvat stejně
jako v základní škole.
Rodiče mají možnost se rozhodnout, že budou své dítě vzdělávat doma tzn. rozhodnout se pro
individuální vzdělávání. Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí
rodičů dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě
základního vzdělávání. Rodič je však povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské
školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V případě, že rodiče upřednostňují výchovu
dítěte v rodinném prostředí a rozhodnou se pro individuální vzdělávání, mají povinnost dostavit se
s dítětem k přezkoušení do jejich spádové mateřské školy. Ředitel mateřské školy předá rodičům
přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno a domluví s nimi způsob a termín přezkoušení.
Pokud mateřská škola zjistí, že je potřeba dítě v některé oblasti více rozvíjet, doporučí rodičům
další postup při vzdělávání dítěte.
Povinné předškolní vzdělávání si klade za cíl posílit připravenost dětí na vstup do základní školy.
Výhodou je, že děti povinně předškolně vzdělávané budou mít garantované místo ve spádové
mateřské škole. Doufám, že se tento cíl naplní, protože mateřským školám tento krok přinese další
administrativní zátěž.
Šmídová Eva, ředitelka školy

Sbor dobrovolných hasičů Libkovice pod Řípem zve všechny
občany a milovníky hasičské techniky do Litoměřic na
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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, Miroslav Hrstka , Olga Gottwaldová, Eva Šmídová, Kateřina Gottwaldová
grafické zpracování:
Miroslav Hrstka
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