Vážení spoluobčané,

aniž jsme se nadáli a je konec léta. Ulice do Ořecha je hotová s jednou malou reklamací.
Bohužel, vlivem špatného zdravotního stavu a stáří musela být ořezána moruše. Uvidíme,
zda se z toho vzpamatuje, ale jsem toho názoru, že by se měla vysadit její náhradnice. Když
už jsme u toho v době vegetačního klidu, bude poražena jedna ze dvou líp v ulici k Bechlínu,
rovněž ze zdravotních důvodů. Je napadena houbami v kmeni, a když se na ní podíváte, má
výrazně menší listy než ta druhá, umírá a hrozí nebezpečí jejího zřícení, i za ní bude
vysazená lípa nová. Hasičská zbrojnice dostala novou fasádu a rovněž v interiéru proběhla
renovace, je vyměněna elektrická instalace, nové omítky a nové sociální zařízení. Na
hasičích nyní je, aby si ještě natřeli vrata.
V současné době probíhají práce na úpravě podkroví školky tak, aby zde mohlo vzniknout
zázemí pro skladování, protože kvůli požárně bezpečnostním předpisům nemohou děti
v podkroví přebývat. Obecní úřad je zateplován jak na stěnách, tak ze stropu, kam již byla
nafoukána tepelně izolační hmota a bude mít nová okna i dveře. Nátěr střechy provedeme
pak na jaře vlastními pracovníky. Chodníky ke Kostomlatům jsou již také ve výstavbě a do
konce listopadu by mělo být hotovo.
Jak jsem v minulém čísle občasníku psal, tak sněmovna České republiky na svém zasedání
dne 6. června 2017 schválila znak obce Libkovice pod Řípem tak, jak byl navržen. Na
základě toho obec nechala vyrobit vlajku, vyšívaný znak, uvítací tabule na vjezdy do obce a
rovněž také samolepky a odznáčky, které si můžete zakoupit na obecním úřadě. Taktéž již se
blíží do finále anabáze s knihou o historii Libkovic pod Řípem. Nakladateli již byla předána
poslední kapitola a probíhá grafická úprava knihy před tiskem a do vánoc by měla vyjít.
Zcela jistě to bude vhodný dárek k vánocům pro patrioty Libkovic.
Nakonec chci poděkovat všem organizátorům Libkovické olympiády, zvláště pak paní Ireně
Křížové, jež je duší této akce. A mým přáním pro vás je, aby se našli další takto aktivní lidé
v naší obci.
MVDr. František Feix

V sobotu 2. září se pořádal
již třetí ročník Libkovické olympiády. V letošním roce byly trochu
obavy z počasí, od rána se pozorovala obloha, jestli nebude
pršet. Ale vše dobře dopadlo, a i
když slunce zrovna nepálilo, déšť
se nedostavil. Proto sportovní
odpoledne, pro školáky spojené s
rozloučením s prázdninami proběhlo
v pohodě .
Pro děti bylo jako vždy připraveno
spoustu disciplín ve kterých mohly předvést své umění, šikovnost a v
některých i sportovní zdatnost.
Tradičně se soutěžilo ve skákání v
pytlích, chytání rybiček, házení šipek,
srážení plechovek a podobných
soutěžích. Pro větší děti byla možnost
s zastřílet ze vzduchovky. Po absolvování
všech disciplín, za které na jednotlivých
stanovištích obdržely žetony si potom mohli
vybrat některou z mnoha cen, které byly pro
ně připraveny. Velký zájem byl tradičně i o
malování na obličej.
O hudební doprovod se celé odpoledne staral pan Karel Šťástka a samozřejmě bylo pro všechny připraveno občerstvení.
Po organizační stránce bylo jako vždy
dobře připraveno, poděkování patří paní Ireně Křížové, která se svého úkolu zhostila
opět na výbornou. Možná by bylo ku prospěchu věci, kdyby se do podobných akcí zapojilo více rodičů.
- Miroslav Hrstka-

Každoročně pořádá Sbor
českobratrské církve
evangelické v místním kostele
Hudební odpoledne. I letos, a
tuším, že to bylo již po sedmé
byl tento koncert uspořádán.
V neděli 10. září vystoupily na
tomto hudebním odpoledni sopranistka Lucie Vagenknechtová a na flétnu hrála
Eliška Hejhalová. Na housle
přišel zahrát Tomáš
Kolařík a včechny na klávesy provázela Alena
Kolaříková.Všichni učinkující připravili těm, kteří
nedělní odpoledne do
kostela přišli, nevšední
zážitek.
Není každý
příznivec
vážné hudby a já si
osobně myslím, že podobné akce
by si zasloužily větší
účast
z řad obyvatel Libkovic.Celým programen
zasvěceně a zajímavě provázel br. Joel Ruml
-Miroslav Hrstka-

Místní názvy v Libkovicích
V dnešním pokračování nahlížení do historie naší obce bych se chtěl věnovat několika místním názvům, a pokusit se objasnit jak některé tyto názvy vnikly. K některým místům se váží i pověsti, které sice už upadly v zapomnění, ale první kronikář obce, řídící učitel Josef Krotil, některé
zaznamenal ve dvacátých letech od pamětníka Josefa Vajgla z čp. 61.

Krušina
Asi nejhezčí a nejzajímavějí pověst se váže k místu, kde se ještě dneska používá místní název Krušina. Toto místo se nachází v jihovýchodním cípu katastru směrem k Cítovu. Víceméně je to
strž s blízkým okolím, které se bohužel zapsalo do historie obce smutným příběhem z období německé okupace, kdy si v těchto místech vybudoval svou skrýš uprchlý válečný zajatec Murzagulov.
Tuto pověst zaznamenal Josef Krotil v roce 1924 podle vyprávění Antonína Vajgla.
V místech, kde je dnes v Cítovském katastru usedlost nazývaná Nový dvůr stával prý kdysi
hrad, který se jmenoval Žalín, který vlastnil a zde sídlil rytíř Žalín ze Žalína. Hradnímu pánu se narodila dcerka, které dali jméno Milena. Jako kmotři ke křtu byli pozváni rytíř Krušina z Roudnice a
rytíř Žabský ze Ctiněvsi a Vinoře, jehož manželka byla hraběnka Lažanská. Pan Krušina z Roudnice
jel přes Libkovice a přes vinice, které zde tenkrát byly (pravděpodobně Vinička) ke hradu Žalín. Bylo velké vedro, rytíři Krušinovi se udělalo nevolno, a proto seskočil z koně, a chtěje si odpočinout,
ulehl na zem mezi vinicí a lesem. Usnul. Ve stejnou dobu jel na hrad Žalín rytíř Žabský se Ctiněvsi
se svojí manželkou. Když uviděli, jak se pase samotný kůň bez jezdce, zastavili a přišli blíže. V tom
uviděli pana Krušinu, jak leží na zemi bez hnutí. Pan Žabský požádal svou manželku, aby počkala u
pana Krušiny, že on zatím dojede na nedaleký Žalín pro pomoc. Hraběnka Lažanská začala hledat v
okolí vodu, kterou by mohla osvěžit nemocného. Po chvíli nalezla pramen, nabrala křišťálové vody
a donesla ji rytíři Krušinovi. Ten mezi tím procitl, napil se vody a uzdravil se. V tom již přicházela
družina pana ze Žalína s panem Žabským. Jim v ústrety již volá hraběnka Lažanská, že rytíř Krušina je již zdráv. Zdejší pramenitá voda rytíře uzdravila. Z radosti nad šťastným koncem této příhody začali nazývati toto místo, kde se to přihodilo „Krušina“. Milena ze Žalína sem potom často
docházela, neboť místo, kde se její pan kmotr tak zázračně uzdravil jí bylo posvátné.

Čechův důl
Další místo v katastru obce, ke kterému se váže pověst je Čechův důl. Toto místo se nachází
v severovýchodní části katastru a z jedné části je ohraničeno Provázkovou cestou.
Podle pověsti se těmito místy ubíral se svou družinou Praotec Čech cestou od hory pšovské,
tím je zřejmě míněna dnešní součást města Mělníka „Pšovka“. Když družina dorazila na náhorní
plošinku nad dnešní obcí Libkovice, poručil zastavit a rozhodl, že si na tomto místě ještě odpočinou
před posledním úsekem cesty k hoře Říp, kterou již velmi dobře z těchto míst viděli. Proto se prý toto místo od těch dob nazývá Čechův důl. Bylo by jistě hezké, kdybychom tuto pověst mohli nějak historicky doložit, ale podle mých vědomostí si téměř každá obec v okolí Řípu nárokuje to, že právě
přes ní, nebo její okolí přišel průvod Praotce Čecha na Říp. Nezbývá nám nic jiného, než věřit, že
právě tato naše verze je pravdivá.
K tomuto místu bych se ještě vrátil s malou poznámkou. Před několika roky se mě kdosi ptal,
jestli nevím, kde se říkalo na Rajčůle. Nedalo mi to, a podařilo se mi zjistit, že to byl zrovna v těchto
místech. Za válek proti Napoleonovi tábořil kyrysnický pluk v Libkovicích, nebo u Libkovic a v
těchto místech měl jízdárnu, podle tehdejší terminologie „raitschulle“, což se pak přeneslo ve zlidovělém na „Rajčůl“, nebo „Rajčůr“.

Drábovka, Vejrovka, Čertova strž
Tato tři jména označují přibližně stejné místo, které je v nejvýchodnějším cípu katastru u
lesa za Karkulí. Na rozcestí, kde se říkalo na Drábovce, nebo u Drábovky prý kdysi stával strom
bez koruny. Jméno „Na vejrovce“ naznačuje k čemu sloužil. Byla to výrovka, nebo výrovna, místo
kde se na výra lákaly vrány. Na kmeni stromu bez koruny byl připoután výr a na výry dorážely
vrány. Nedaleko byl schován myslivec, který dorážející vrány střílel. Poté, co se výrovka přestala
využívat zde kůl zůstal a trčel k nebi jako dráb u robotujícího lidu. Tomuto místu se potom lidé
začali vyhýbat a šířily se o tomto místu různé pověsti. Podle jedné z nich v těchto místech rostlo
kapradí, které mělo zlaté květy. Zlaté květy kapradí prý hlídali čerti, kteří byli v nedaleké strži. Proto vznikly tyto názvy jako Drábovka, Vejrovka a Čertova strž.

Bejdlo, Kozí rynk
Dalším místním názvem, který je už zapomenut, je místo Na bejdle. Toto místo je přímo
uprostřed obce a je v prostoru před domem čp. 132, kterému se říkalo trafika podle jeho majitele
trafikanta Fuksy, který si ho v těchto místech postavil. Původně to bylo místo, které sloužilo k bělění
prádla. A tak časem z bělidla vzniklo bejdlo.
Podobný starý místní název, který již asi nikdo nezná je Kozí rynk, nebo Kozí rynek. Je to
místo nedaleko od Bejdla, asi v místech, kde je dnes mateřská školka. Proč se zde říkalo na Kozím
rynku se mi nepodařilo hodnověrně zjistit.

Na lukách
Tento místní název je již dnes téměř zapomenut. Je to prostor, na němž jsou dnes bývalé
statkové dílny, bývalá drůbežárna a částečně i bývalé statkové sady. Tento název nevznikl od luk,
nebo louček, jak by se mohlo zdát. Je to následkem vykopávek z poloviny 19. století, které zde
prováděl Václav Krolmus a nalezl zde kromě mnoha jiných archeologických nálezů i množství luků
a šípů, a proto ze zde začalo říkat Na lukách.

Klapé
Vůbec nejstarším místním názvem a již dávno zaniklým je Klapé. Nachází se v místech
dnešních domů čp.26, čp.59, čp.175 a čp. 24. Toto pojmenování vzniklo od majitele statku čp.26,
který se jmenoval Jirásek a pocházel z Klapého od Hazmburka. V místech dnešního domu čp.59 byla stráň na které měl výměnek otec hospodáře Jiráska, a když šel do svého domku, říkal že jde na
Klapé.
Proto se v těchto místech říkalo na Klapém. Jako zajímavost lze uvést, že tato usedlost patřila
roudnickému panství a za doby roboty se z ní platívalo roudnickému špýcharu strych žita, 10 vajec
a jeden zlatý.
V neposlední řadě zaniklo také mnoho cest, které byly zrušeny v důsledku zcelování kdysi
jednotlivých polí do velkých celků. Z některých můžeme uvést Řípskou cestu, která vedla od domu
čp.95 zadem kolem fotbalového hřiště směrem k Řípu a pokračovala do Záhoř, zanikla i hluboká
úvozová cesta U vápenky směřující v polích za domem čp.140 směrem k Bechlínu, stejně tak jako
Průhonová cesta, která začínala za domem čp.150 a vedla směrem k dnešnímu betonovému hnojišti nad Ořechem, kdy býval švestkový sad tzv. Talflova zahrádka. V těchto místech je ale také
případ, jak některý místní název vznikne a během času také zanikne.
Na konci této cesty někdy koncem šedesátých let si myslivci umístili starý vyřazený
železniční vagon, který využívali jako sklad krmiva pro zimní přikrmování zvěře. Během krátkého
času se zde začalo říkat U vagonu. Léty dřevěné obložení vagonu chátralo a o kovové zbytky se
koncem devadesátých let postarali sběrači kovů, tak že vagon zmizel bezezbytku. Dneska se tento
místní název už téměř nepoužívá.
- Miroslav Hrstka -

Co je nového v mateřské škole?
V letošním roce proběhla na naší škole v měsíci květnu kontrola České školní inspekce.
Jejím hlavním cílem bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného naší mateřskou školou podle školního vzdělávacího programu. Musíme se
pochválit, protože hodnocení naší práce s dětmi bylo ze strany inspekce hodnoceno velice
kladně. Rovněž tak prostředí školy- budovu i zahradu- zhodnotila inspekce jako podnětné,
příjemné a bezpečné prostředí pro vzdělávání, hry i relaxaci dětí. Celá inspekční zpráva je
zveřejněna na webu České školní inspekce.
Během letošních letních
prázdnin nám obec nechala vybudovat na půdě
ze sádrokartonu novou
místnost. Jsme za ni velice
vděčni, protože v budově
doposud chyběly vhodné
skladovací prostory. Ve
sklepě je vlhko a na otevřené půdě prach. Neměli
jsme místo pro uložení
archivu, výtvarných a
kancelářských potřeb, dekorací, zásob, učebních
pomůcek, prádla a dalších
a dalších věcí, které jsou
potřebné a je třeba někam
je „uklidit“.
Od září nám v MŠ přibyla nová paní učitelka. V novele „Rámcového programu pro
předškolní vzdělávání“ je stanoveno, že pedagogové v mateřské škole se musejí u dětí
překrývat alespoň dvě hodiny denně. Tyto podmínky jsou stanoveny především s ohledem na
děti mladší tří let, které nejsou samostatné a potřebují zvýšenou péči. Abychom tuto
podmínku splnili, musela jsem zajistit na dva dny v týdnu další pedagogickou sílu. Splnění
této podmínky je pro malé jednotřídní mateřské školy velkým problémem. Sehnat
kvalifikovaného pedagoga na 10-12 hodin v týdnu je těžké. Paní učitelka nám slíbila pomoc
pouze na první pololetí školního roku, takže na jaro znovu hledáme dalšího pedagoga na
úvazek 10 hodin týdně.
Novinkou tohoto školního roku také je, že máme pro zvýšení bezpečnosti dětí i
zaměstnanců školy okolí budovy školy zabezpečené kamerovým systémem. Pro tento účel
jsme využili dotací ze státního rozpočtu na rok 2017 „ Podpora zabezpečení mateřských
škol a základních škol“. Na monitoru ve třídě vidíme, kdo do mateřské školy přichází i kdo
se pohybuje po zahradě. Vstup do šatny je ještě zabezpečen elektrickým zámkem, takže
nehrozí, že bychom do školy vpustili cizí neidentifikovanou osobu.
– Eva Šmídova, ředitelka školy –

Slavnostní převzetí dekretu o udělení obecních symbolů
V pondělí 2.října se starosta obce MVDr. František Feix
společně s členem zastupitelstva obce Miroslavem Hrstkou
zúčastnil slavnostního předání dekretu o udělení obecních
symbolů, tj. obecního znaku a vlajky obce.
Dekret předával starostkám a starostům téměř sedmdesáti obcí, městysů a měst České republiky ve Sněmovně
její předseda Jan Hamáček.

Po skončení oficiálního programu bylo umožněno všem
přítomným prohlídka celé
Poslanecké sněmovny Parlamentu České rupubliky.
Pro zájemce je možnost zakoupení odznaku a samolepky s obecními symboly na obecním
úřadu.

V předešlém čísle Libkovického občasníku jsme občany a příznivce hasičů informovali a
zvali na celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické techniky. Chtěl bych zde
poděkovat všem příznivcům, kteří nás přišli na litoměřické hasičské slavnosti podpořit nebo
nám jinak pomohli k účasti na těchto slavnostech a podělit se o hezké zážitky. Myšlenka
hasičských slavností se zrodila před dvaceti lety, první proběhl v roce 1998 a náš sbor je
jeden s prvních sborů, který byl u zrodu akce a pokračuje v účastech na každém srazu, který
se koná vždy po třech letech, vyjímkou byl rok 2013, kdy sraz přerušili povodně v našem
kraji a akce se musela odložit na příští rok.
Letošního srazu se náš sbor mohl účastnit i díky Vám, štědrým občanům, kteří nám
během roku darovali buď železný šrot nebo již vysloužilé elektrospotřebiče a finanční
prostředky za ně vytěžené jsme se mohli na slavnostech ubytovat a reprezentovat náš sbor
dobrovolných hasičů, potažmo i naši obec. Samotné slavnosti probíhaly od 9.6. do 10. 6.
2017 na několika místech v Litoměřicích.

Mírové náměstí, Lodní náměstí a výstaviště Zahrada Čech, byla zde k vidění výstava
historické hasičské techniky, ruční a parní stříkačky, automobily, nescházela prezentace
současné nejmodernější hasičské a vojenské záchranné techniky, ukázky a práce s touto
technikou, které si
hasiči sami nacvičili.
Vystaveno bylo přes
300 ks techniky,
kterou vystavovalo
250 sborů. Pořadatelem celé akce bylo Sdružení pro obnovu hasičských tradic ve spolupráci
s městem Litoměřice,
Ústeckým krajem,
HZS ČR a SH ČMS.
Akce se v průběhu
obou dnů zúčastnilo
27 000 návštěvníků.
Největším zážitkem,
alespoň pro mne, byla páteční Floriánská mše v katedrále sv. Štěpána, na kterou jsme se
vydali s naším praporem společně s Václavem Šmejkalem, který se ujal, tak jako i druhý,
den nelehké úlohy funkce praporečníka a zařadil se v katedrále do kordonu praporečníků.
Největší atrakcí sobotního dopoledne byl nejspíš ojedinělý nástup a průvod hasičů
s technikou na litoměřickém Mírovém náměstí, kde před tribunou defilovalo přes 300
sborů.
Ohromující pohled byl na nástup praporečníků před tribunou se 121 historickými prapory,
mezi nimiž se hrdě tyčil i náš nový prapor, na něž jsme patřičně hrdí. Samotný sbor se
účastnil slavnostního nástupu i průvodu, ale bohužel bez naší historické stříkačky, která
musela zůstat na výstavišti, jelikož se nám nepodařilo vylosovat koně k jejímu tažení
v průvodu. Koní bylo málo a byl o ně velký zájem, každý se chtěl prezentovat a tak ti co si
nepřivezli koně vlastní, museli o ně losovat. Letos se nám los nepovedl, ale sváteční náladu
nám to moc nepokazilo.
Závěrem oslav a celé akce, kterou hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ve
svém projevu zařadil mezi „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“ byl sobotní večerní program
na Lodním náměstí, ukázky hasičů a armády na Labi a ve vzduchu.
Celá akce byla zaměřena na prezentaci speciální hasičské a vojenské techniky
(vrtulníky, lodě, speciální vodní děla a podobně), nasazená v boji proti živelným
katastrofám.
Celý program po setmění vyvrcholil hasičskou hudební fontánou na Labi, kterou
předvedli dobrovolní hasiči, celé na samém závěru vyvrcholilo nádherným ohňostrojem.
Nejen slavnosti byli pro nás prioritou, hasiči a výjezdová jednotka obce absolvovali několik
asistencí ať už u filmu, v papírnách nebo na Řípské pouti, kde nabírali nové zkušenosti v
oblasti požární ochrany.
Do naší nelehké práce patřilo i čištění požární nádrže v Rovném, dovoz vody, mytí
silnic a podobně. Také se zúčastňujeme kulturních a sportovních akcí jak doma, tak
v okolních obcích.

Jednou z největších událostí, na kterou naše jednotka dobrovolných hasičů obce
vyjížděla, dne 9. 9. 2017 k nebezpečnému požáru polního porostu na rozmezí katastru
Libkovice – Krabčice, které způsobily spadlé dráty vysokého napětí, kde se nedala ihned
použít požární voda naši hasiči však celou nebezpečnou událost společně s kolegy z HZS
Roudnice n/L bezpečně zvládli a rozvíjející se požár včas lokalizovali. V naší obci jsou však
věci, které nás znepokojují a stěžují naši práci a to je průjezd naší obcí. Když spěcháme
k nějaké události, často musíme kličkovat mezí auty a to nemluvě o tom, že v některých
ulicích neprojedeme vůbec. Je třeba si uvědomit, že naše požární vozidlo je na šířku širší
než osobní automobil, má 2,5 m na šířku a 8,5 m na délku a proto je třeba si uvědomit, že
když spěcháme k nějaké události a protijedoucí vozidlo nám chce dát přednost, tak, jak by to
mělo správně udělat, nemá se ani při dobré vůli kam vyhnout. Proto apelujeme touto cestou
na všechny řidiče, aby dbali dopravních předpisů, svá vozidla nenechávali v jízdních
pruzích a odstavovali je tam, kde nikomu nepřekáží nebo například nebrání zásahu na
hořící budovu a podobně. Nikdy nevíte, jestli to nebudete zrovna vy, kdo bude potřebovat
nějakou tu pomoc. Nejžhavější novinkou u našeho sboru je částečná rekonstrukce hasičské
zbrojnice, která dostala novou fasádu, částečné vnitřní zateplení, rekonstrukci elektrických
rozvodů a sociálního zařízení. K rekonstrukci zbrojnice byla ve výběrovém řízení vybrána
firma pana Plháka z Obříství, která se osvědčila. Tak, aby bylo o nově zrekonstruovanou
budovu dobře pečováno bylo nutné vybrat správce budovy, této funkce se ujala paní Ilona
Michálková, která ji svědomitě vykonává.
Dobře se daří na soutěžích i naši hasičské mládeži, kterou vede Aleš Šovar, proto
bylo zakoupeno pro děti i nové nářadí a do kroužku mladých hasičů přijímáme nové členy
Po dosažení ještě lepší a hlavně stálé účasti v kroužku mladých hasičů počítáme s jejich
řádnou registrací u SH ČMS.
S pozdravem ohni zmar
Luboš Šťastný

Vážení občané, také vás trápí parkovaní vozidel po obci?
Jak všichni víte, po celé obci se rozmohlo parkování vozidel na chodnících, nebo při okraji
vozovky aniž by zde zůstal volný jízdní pruh o šíři 3 metry v obou směrech jízdy. Ti, co takto
parkují, jednoznačně porušují silniční zákon a dopouštějí se přestupku podle § 125c odst. 1)
zákona 361/2000 Sb. za který je možné udělit pokutu až do výše 2 000 Kč dle § 125c odst. 6)
písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. Silniční zákon č. 361/2000 Sb. v § 25 odst. 3) říká při
stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry
jízdy. Dále tento zákon říká v § 53 odst. 2) že, jiní účastníci provozu na pozemních
komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v
tomto zákoně stanoveno jinak. Apeluji proto na všechny naše občany co takto parkují, aby
začali dodržovat výše uvedený zákon a neobtěžovali ostatní občany obce svým počínáním,
jak se říká, co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ty jim. Nehledě na to, že se tím
poškozuje majetek obce, na několika místech jsou již chodníky promačkané od neustálého
najíždění na ně nebo znečištěné od olejových skvrn.
Zastupitelstvo obce apeluje na všechny občany, co parkují svá auta na ulici, aby
začali parkovat doma na svých pozemcích a rozhodlo se v nejbližší době zajistit nápravu
tohoto nešvaru a doufá, že nebude příliš těch, kteří si ponesou následky. Vážení
spoluobčané, snažíme se vše řešit domluvou, upozorněním a chránit majetek nás všech.
- MVDr.František Feix -
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