Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsem vám touto cestou nestačil popřát, proto vám všem přeji mnoho
zdraví a úspěchů v tomto začínajícím roce 2017.
Musím se však ještě vrátit ke konci loňského roku, kdy proběhly dvě akce
v kostele, byl to vánoční koncert pěveckého sboru Intermezzo ze Mšena u Mělníka a
besídka mateřské školky v Libkovicích se základní školou v Horních Beřkovicích, za
což chci sboru poděkovat. Vánoční ladění s mikulášskou nadílkou bylo rovněž
úspěšné, děkuji všem jeho pořadatelům, děti měly radost.
Letošní rok začal dobře, protože Česká obec sokolská schválila darování
sokolovny obci. Proto v nejbližší době obec sokolovnu převezme, ale je to závazek,
protože obec se zavázala sokolovnu opravit a začít využívat pro rozvoj tělovýchovy a
sportu, pro společenské a kulturní činnosti. Je to povinnost, protože naši předci tu
sokolovnu sami vybudovali. Já osobně mám z toho radost.
MVDr. František Feix, starosta obce

…ještě hodně týdnů zbývá do vánoc
Drobná parafráze písně skupiny
Jablkoň (52 týdnů) umožňuje
ohlédnout se za vánocemi a vyhlížet ty
další. Mezi loňskými a letošními
vánocemi však je padesát dva týdnů,
které spolu prožijeme.
Poslední vánoce byly pro nás,
v libkovickém evangelickém sboru
Českobratrské církve evangelické,
podobnou významnou událostí jako
pro ostatní. Bylo znát, že vánoce
dokáží kromě bezbřehých nákladů
pomáhat k překonávání něčeho, co se
během roku téměř nestane. Při
několika předvánočních akcích
s vánočním obsahem jsme se ve sboru
mohli potkat s řadou spoluobčanů
z Libkovic a okolních obcí. Tím se
potvrdilo, že naše církevní
společenství není a nechce být
společenstvím uzavřeným do sebe, ale
nabízí všem jak kulturní aktivity, tak i
duchovní a spirituální posilu. To je
základní pozice, která platí i v novém roce. Protože dříve než za několik desítek týdnů
přijdou další vánoce, budou mezi tím velikonoce, Den matek, Noc kostelů, svatodušní
svátky a neděle Dík činění. To jsou příležitosti, kromě běžných nedělí, při kterých si
hodláme znovu připomínat pomocné dílo Boží, které prochází s každým z nás
životem, aniž bychom tušili, v jaký okamžik nám dojdou síly a budeme se ohlížet po
pomoci.
Při jednom z rozhovoru ve vedení libkovického sboru přišla na přetřes právě
tato otázka soužití s ostatními. Vybavil jsem si, protože sám pocházím z podobné
obce ležící na Vysočině, zvláštnosti soužití na venkově. Když se podíváte na webové
stránky obce a uvidíte tam pohled na Libkovice z hory Říp, vyvstanou na mysli
určité zvláštnosti, mezi kterými dominuje přehlednost. Je vidět z jednoho konce obce
na druhý, obec se projde vcelku rychle a kdo by ji chtěl celou obejít, nebude k tomu
potřebovat příliš času. Další zvláštností je to, že se všichni znáte, víte o sobě, znáte
rodinné předky a veškeré příbuzenské vazby. Většinou proto dobře a pohotově fun-

guje vzájemná pomoc a vstřícnost, výrazně se projevující ve chvíli loučení s někým,
kdo zemřel. Naopak rušivě působí všechno to, čím se narušuje dlouhodobě
předpokládaná harmonie soužití. Život je totiž určován dlouhodobě, má jistou tradici
i setrvačnost.
Proto vlastně lze předpokládat, že ke změnám nedochází příliš náhle a rychle.
Ani v myšlení nebo -snad- v přemýšlení o naději a síle pro život. Nicméně – čas od
jedněch vánoc k druhým je vlastně docela dlouhý. Vystřídají se čtyři roční období,
projdeme stovkami hodin. Kdyby se snad stalo, že by dokázala být průvodkyní života
nebo pomocnicí modlitba, nebo společná píseň, eucharistie, křest, třeba i přemýšlení
o základech existence z křesťanského hlediska, může být docela výhodou, že do obce
patří i kostel. Ke kterému patří společenství lidí, mající smysl pro dílo lásky, solidarity; mající i smysl pro humor a odvahu k obětavosti. Setkávají se s vírou, která nabízí uklidnění, rozvahu, moudrost a tím i jistou stálost a radost z harmonie a pokoje.
Protože pocházím také z venkova, rád sem přijíždím. Možná dojde k tomu, že bude
čas a příležitost se s vámi také setkat. Však život obce nabízí celou řadu příležitostí.
Cílem však je, aby naše soužití bylo dlouhodobě vstřícné a pokojné, a za to se
modlíme a o to usilujeme.
Joel Ruml jménem sboru Českobratrské církve evangelické v Libkovicích pod Řípem
16.ledna 2017

I v loňském roce
naši obec, tedy
spíše kostel,
poctil svou
návštěvou a
hlavně pěkným
hudebním zážitkem pěvecký
sbor Intermezzo
ze Mšena. V
neděli 11. prosince vystoupil se
svým programem
v místním evangelickém kostele a všechny přítomné zaujal svým uměním. Potěšitelné bylo
jistě také to, že oproti minulým létům, kdy se podobná vystoupení už
uskutečnila, byl kostel zcela zaplněn.
-Miroslav Hrstka -

Jak se už stalo tradicí, tak i
letos se rozsvěcel před obecním úřadem vánoční stromek
a následně přišel i Mikuláš s
nadílkou. Letošní vánoční
výzdoba obce byla
obohacena o malý betlém
vyrobený ze slámy, který byl
umístěn vedle ozdobeného
vánočního stromku. O tuto, v
naší obci novou zajímavost,
se zasloužila paní Feixová s
paní Hrstkovou, které tento
betlém vytvořily. Jinak
vánoční ladění proběhlo
opět za značného zájmu
obyvatel, hlavně tedy dětí,
které se nemohly dočkat
příchodu Mikuláše.Jak už
se stalo tradicí, vánoční
koledy přišel zahrát
Podřipský žesťový kvintet a
děti z mateřské školy

předvedly hezké vystoupení.
O občerstvení bylo opět
postaráno, tak tento nedělní
podvečer před obecním
úřadem proběhl ke spokojenosti všech, kteří neváhali přijít.

- Miroslav Hrstka -

Vážení občané ,vážení čtenáři
Starý rok je neodvratně za námi a my stojíme na prahu nového a tak jako všichni
ostatní ke konci roku bilancovali, tak i hasiči na své výroční valné hromadě budou hodnotit
svou činnost za uplynulý rok.
Už nyní mohu konstatovat, že i díky Vám, našim občanům se splnilo naše velké přání,
získat slavnostní prapor, svoji zástavu a splnit většinu akcí, které jsme měli naplánované.
Někdy je až neuvěřitelné, co se dá s hrstkou nadšenců udělat za jediný rok,nepočítaje
že každý z nás má své osobní a rodinné povinnosti.
Často si bohužel k tomu musíme vyslechnout negativní a někdy až závistivé názory, jak jsme
vydělali velké peníze, jaký máme prospěch, ale věřte, že veškerou činnost dělá každý z nás
dobrovolně, zadarmo a bez nároku na odměnu ve svém volném čase, většinou ku prospěchu
jiným.
Žijeme v naší obci. Jsme příslušníky mohutného zřízení, jež v život vyvolala láska k
bližnímu. Našim krédem není zášť, závist, sobectví, faleš, nýbrž skromnost, ochota,
povolnost, upřímnost a snášenlivost. Tyto vlastnosti dobrovolný hasič nezapře, nýbrž
pracujeme na tom, aby se zakořenily v naší obci ku prospěchu a vážnosti celé naší obce.Pro
většinu z nás se stala hasičina nejenom společenskou událostí, koníčkem pro někoho možná
i adrenalinem, ale také povinností vůči Vám občanům při různých mimořádných událostech,požárech nebo živelných pohromách, ale i v běžném životě.
Mnohdy si tuto skutečnost nejsme schopni uvědomit. Domnívám se, že to krom jiného
dokazuje i účast na výjezdech ke čtyřem požárům a ostatním událostem, ke kterým naši
dobrovolní hasiči vyjížděli v uplynulém roce. Asi takovou největší událostí, těsně před
vánocemi, byl požár rodinného domku
čp. 58 v Libkovicích, ke kterému naše
jednotka dobrovolných hasičů přijela
jako první a použila veškeré síly a
prostředky které měla k dispozici. Vzápětí
dorazily profesionální jednotky z
Roudnice n/L, Štětí i s výškovou technikou
a posléze i dobrovolní hasiči z Horních
Beřkovic. Požár se podařilo dostat pod
kontrolu při velké spotřebě vody až po
čtyřech hodinách. Považuji za důležité
informovat Vás, co je třeba udělat v
podobné situaci, co je třeba provést, když
už taková událost nastane, jak se má
každý občan zachovat.

Především nepropadat panice a snažit se vzbudit a evakuovat spolubydlící, sousedy, vzít
sebou doklady, peníze, pokud je to možné a situace to dovoluje, vzít sebou nejnutnější
oblečení, najít bezpečnou únikovou cestu. Nejdůležitější je však ihned volat odbornou
pomoc, hasiče 150 nebo záchranku155, popřípadě policii 158.
Nedopustit, aby se požár rozvinul do takové míry, jako se to stalo v osudný den, každý by
měl znát, že na čísla 150, 155, 158, 112 můžete volat zdarma, a to i z mobilu bez kreditu, tak
z pevné linky. V naší obci máme ohlašovnu požáru na obecním úřadu, je také dobré znát své
dobrovolné hasice, které můžete popřípadě povolat k takovéto události.U obecního úřadu je
telefonnní budka, ze které se dovoláte také zdarma na telefonní čísla záchraných složek a
policie.
Mnozí nás mohli vidět při asistenci na Řipské pouti nebo dětském dnu a podobných
akcích, jak v naší obci, tak v okolních obcích.
Do naší činnosti patří i sběr železného šrotu, který jsme sebrali během roku dvakrát,
rovněž také vybíráme elektro odpad, jako jsou staré ledničky, pračky, televizory a dalsí
drobné elektro spotřebiče.
Veškeré finanční prostředky, v našem případě za sběr železa, elektro odpadu a
finančních darů od občanů nebo hasičů, jsou vždy vloženy do pokladny spolku, ze kterých
jsou hrazeny náklady na činnost hasičů a dále investovány do dalších akcí,například oslava
retro 1. máj, slavnostního praporu, hasičské slavnosti, startovné na soutěžích, nákup
potřebného materiálu pro naše mladé hasiče, kteří začínají u našeho sboru, pomalu se
rozvíjí a zařazují do našich řad.
Velké poděkování patří Vám občanům , sponzorům, kteří pomohli jak finančně nebo
nabídli své služby a prostředky našemu sboru, a to hlavně když se náš sbor dostal do velmi
vážné tíživé situace, kdy se jednalo, jak a z čeho doplatit prapor a udržet chod našeho
sboru. Proto bych chtěl zde poděkovat těmto konkrétním sponzorům a některým členům
našeho SDH . Jak jsem slíbil budou na věky zapsány do kroniky, popřípadě pokud se povede
sehnat potřebný finanční obnos na stuhu, kde by se jména všech dárců nechala vyšít a
zavěsit k praporu.
Sponzoři: Obec Libkovice pod Řípem 32 000,- Kč, Obec Mnětěš - 10 000,-Kč, Král
Jaroslav- 5 000,-Kč, Kutlíková Eva -2 000,-Kč, Šťastný Luboš st. - 2 000,-Kč, Hrstka
Miroslav - 1 000,-Kč, Michálek Václav st. 1 000,-Kč, Polívka Zdeněk st. - 1 000,-Kč, Polívka Stanislav - 1 000,-Kč, Šmejkal Václav - 1 000,-Kč, Černíková Vlasta - 1 000,-Kč,
Michálková Ilona - 1 000 Kč, Šťastný Luboš ml. -1 000,-Kč, Pixa Marek - 1 000,-Kč, Šovar
Aleš - 1 000,-Kč, Nagy Marcel - 1 000,-Kč, Staňkovský Tomáš - 1 000,-Kč, Kutlík Tomáš - 1 000,-Kč, Šovarová Věra - 500,-Kč, Schořová Dáša - 500,-Kč, Schoř Martin - 500,Kč, Jančářová Ludmila - 500,-Kč, Šmejkal Bohuslav st. - 500,-Kč, Šmejkalová Hana - 500,Kč, Jančářová Eliška – 400,-Kč, Fuksová Jaroslava - 100,-Kč
Věcné dary poskytli: Autosklo Team, Bohuslav Schoř st.
Materiální pomoc: SDH Cítov, Schoř Bohuslav ml.
Atrakci pro děti zdarma poskytl: Jiří Bumbálek
Dotace : Ústecký kraj - 50 000,-Kč
Všem těmto sponzorům a dárcům vřele děkujeme.
Všem občanům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v novém roce
SDH Libkovice pod Řípem

Ohni zmar
- Luboš Šťastný -

NAROZENINY SLAVÍ
Naši oslavenci z řad občanů Obce Libkovice pod Řípem
od 01. 01. 2017 – do 30. 06. 2017

92. narozeniny
Kapoun Ladislav

88. narozeniny
Koubek Miloslav
Suchomel Jaroslav

85. narozeniny
Kubešová Sáša

83. narozeniny
Pětníková Marie
Víznerová Marie

81. narozeniny
Kapounová Růžena

80. narozeniny
Michálková Jaroslava
Rebhan Jiří
Schořová Eva

87. narozeniny
Hrstka František

82. narozeniny
Polívková Hana
Vurma Josef
75. narozeniny
Hrstková Jolana
Knobloch Petr
Petráček Vladimír

70. narozeniny
Koulová Jiřina
Londáková Jiřina
Michálek Pavel
Süssenmilchová Naděžda

Přejeme našim milým oslavencům hodně zdraví a

rodinné pohody do dalších let života.

Poděkování
Paní Ludmila Jančařová touto cestou děkuje panu Františku Šovarovi a
Vlastimilu Tajčovi za záchranu života její dcery Evy Jančařová při napadení psem, ke
kterému došlo 8.11.2016. Nezišťně, a bez ohledu na vlastní nebezpečí zasáhli a
poskytli jí pomoc do příjezdu záchranné služby.
Ještě jednou děkuji
Ludmila Jančařová

Z činnosti mysliveckého spolku Kostomlaty pod Řípem –
Libkovice pod Řípem.
Konec podzimu a začátek zimy je vyvrcholením lovecké sezony. Protože však drobné zvěře
v přírodě neustále ubývá, náš spolek uspořádal pouze jeden hon a to 2.12.2016, sešlo se dvacet
myslivců a dva honci. Vzhledem k již zmíněným nízkým stavům drobné zvěře jsme na honu nelovili
zajíce a vypustili jsme 40 bažantů, abychom nenarušovali divokou populaci bažanta. O druhý
svátek vánoční jsme pak společně prošli revír a pokusili se tlumit zvěř myslivosti škodící. Je to již
taková tradice, kdy se myslivec po svátcích, které strávil s rodinou, jde se projít s kamarády a
podívat se, co je v revíru nového.
Teď, po novém roce začalo období, kdy je třeba začít zvěř co nejintezivněji krmit a
v letošním roce obzvláště. Náš myslivecký spolek pravidelně zaváží krmelce a krmeliště senem a
jadrným krmivem. Seno si sušíme sami a jadrné krmivo je darem Podřipské zemědělské společnosti
s.r.o Libkovice pod Řípem. Pro zajíce bylo předloženo 120 kg granulí s léčebným účinkem proti
kokcidiim.
Spolek se však stará také o společenský život, a tak dne 14.1.2017 uspořádal na sále
v Kostomlatech pod Řípem Myslivecký ples. K tanci a poslechu na něm hrála hudební skupina Neon
– band, v tombole byli dva divočáci, čtyři srny, čtyřicet kohoutů, dvacet kachen a tři sta dalších
věcných cen. Účast na něm byla nakonec hojná, i když v předprodeji se prodala pouze polovina
míst. Myslivecký spolek tak chce touto cestou poděkovat všem, kteří se plesu účastnili.
Myslivecký spolek přeje všem občanům hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
František Feix – myslivecký hospodář

Obec Libkovice pod Řípem Vás srdečně zve na zájezd na divadelní představení
HLAVA MEDÚZY do STUDIA YPSILON dne 31.3.2017, odjezd v 17:00.
Cena vstupenky a dopravy je 200,- Kč. Rezervace vstupenek je možná na OÚ osobně
tel: 416874124 nebo: obec.libkovice@seznam.cz, nejpozději do 20.2.2017

Obecní úřad Libkovice p.Ř. & FCC Česká republika s.r.o.
Pořádají 8. 4. 2017 mobilní sběr VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ!
Předmětem sběru je starý nábytek ( mimo velkých dřevěných kusů – masiv ), koberce, matrace,
sanitární keramika, linolea, staré hadry, vysklené okení rámy. Podrobnější informace Vám poskytne
obecní úřad na tel.č. 416 874 124.

….....................................................................................................................................

Obecní úřad Libkovice p.Ř. & FCC Česká republika s.r.o.
Oznamují, že 8. 4. 2017 proběhne sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ!
Kontejner pro nebezpečný odpad bude přistaven před obecní úřad.
Předmětem sběru jsou vyjeté oleje a použité olejové filtry, použité fritovací oleje, barvy a laky
včetně obalů, tiskové barvy, lepidla, pryskyřice, kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe, nádobky od
sprejů, izolačních pěn, neupotřebovaná léčiva, fotochemikálie a elektrozařízení ( televize, monitory,
ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie ), pneumatiky ( osobní do velikosti AVIE bez disků ).
Podrobnější informace Vám poskytne obecní úřad na tel. č. 416 874 124.

Jak se kdysi měřilo a vážilo.
V dnešní době, kdy jsme zvyklí si všechno přeměřit a převážit, a máme k tomu nespočet
různých měřidel, není na škodu trochu se zamyslet nad tím, čím měřili a vážili naši předkové.
Původně používaných jednotek bylo velké množství. Jejich definice byly nedokonalé,
hodnoty časově nestálé a s omezením místní platností. Snah o jejich sjednocení známe v historii
několik. Na území rakouské monarchie, a potažmo také v českých zemích, tedy i v Libkovicích byl v
té době několikrát učiněn pokus o sjednocení měr a vah, zejména v letech 1756-1765 a v roce 1777.
I když příslušná nařízení z uvedených let značně přispěla k postupnému zavedení pořádku v mírách
a váhách, k úplnému sjednocení nedošlo zejména z důvodů silných místních tradic a zvyklostí. Až v
roce 1853 byly císařským nařízením postupně v jednotlivých zemích celé monarchie zavedeny
jednotné míry a váhy. V Čechách se tak stalo nařízením ze dne 18. července 1855. Za zákonné byly
stanoveny tyto míry a váhy: pro kapaliny dolnorakouský máz (1,4 litru) a dolnorakouské vědro
(56,6 litru), pro délku vídeňský sáh (1,89 metru) a loket (0,78 metru) a pro hmotnost vídeňská libra
(0,56 kg) a vídeňský cent (56 kg).
Ve Francii došlo k uzákonění jednotné měrové soustavy v roce 1795. Jejími hlavními cíly
bylo důsledné zavedení desetinné soustavy a metru jako délkové jednotky. Tím byl položen základ
metrické soustavy v takové podobě, jak ji známe dnes. Její přednosti se postupně prokázaly, takže
20. května 1875 podepsali v Paříži zástupci 18 států včetně Rakousko-Uherska tzv. metrickou
konvenci - mezinárodní dohodu o používání metrických jednotek, čímž se i do našich míst dostala a
začala používat měrová soustava, kterou používáme dodnes. Jistě k používání soustavy této nedošlo
ze dne na den a mezi lidmi se ještě dlouhou dobu používaly míry, na které byli lidé zvyklí. Proto
bych se chtěl v dnešním článku věnovat těm mírám, které ještě používali naši pradědové.
V Libkovicích, jako zemědělské obci jistě byly na jedno z předních míst plošné míry. Dnes
každý ví, jak je velký hektar, nebo ar, ale naši předci běžně používali pro plošnou výměru jednotku
strych, což bylo 8112 čtverečných loktů a převedeno na naši míru je to 0,2877 hektaru. Zajímavé na
tom bylo, že se nevyměřoval jako čtverec, ale jako obdélník o straně 52 x 156 loktů. Pro tuto míru
se také používal výraz korec a dva korce tvořily vídeňské jitro. Jako menší plošné jednotky se
používal čtverečný sáh což bylo 3,60 čtverečného metru. Ještě menší jednotka byla čtverečná stopa,
přibližně deset decimetrů a do čtverečného sáhu jich bylo 36.
V délkových mírách byla situace podobná. Nejmenší jednotkou byla tečka neboli bod.
Dvanáct bodů byla čárka (2,19 mm), dvanáct čárek byl palec (2,63 cm) a dvanáct palců tvořilo
stopu, někdy se používal termín střevíc. Ten byl dlouhý 31,6 centimetrů a šest střevíců byl vídeňský
sáh, tedy 189,6 centimetrů. Největší délková míra byla vídeňská míle, která měla 4 000 sáhů, což
bylo přibližně sedm a půl kilometru.
V objemových mírách byl nejmenší žejdlík, přibližně třetina litru, dva žejdlíky byla holba, a
dvě holby tvořily máz, což bylo téměř jeden a půl litru. Čtyřicet mázů bylo vědro, tedy přibližně 56
litrů.
Vážilo se na libry (0,56 kg), menší jednotkou byl lot a těch bylo do libry 32. Ještě menší byl
kvintlík, které se vešly čtyři do jednoho lotu. Největší váhová jednotka se používal cent, což byl sto
liber.
K doplnění můžeme ještě uvést, že v té době byli lidé zvyklí počítat na tucty (12), veletucty
tedy dvanáct tuctů (144), kopy (60) a šedesát kop byla velekopa. Proto, jestli se někomu dnes zdá
měření a počítání složité, buďme rádi za současný stav. Naši předci to určitě jednodušší neměli.
–

Miroslav Hrstka -
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