Drazí spoluobčané, advent je již za polovinou, vánoce se blíží a je tedy možno
začít bilancovat ten letošní rok. V tom letošním roce se podařilo dost.
Na začátku roku obec převzala sokolovnu zpět pod obec, zrekonstruovala se
ulice Do ořecha, požární zbrojnice dostala nový kabát a nejen to, ve vnitřku došlo
k výměně elektrické instalace a toalety. Mateřská školka má vybudované nové zázemí
v podkroví, jsou vybudovány chodníky až na křižovatku ke Kostomlatům společně
s novým osvětlením a rovněž obecní úřad dostal nový kabát s kompletním zateplením.
V oblasti společenského života se snažíme pokračovat v tradicích, které v naší
obci byly, ale i v těch, které se nově zavedly a to je retro první máj, vítání občánku,
setkání se dříve narozenými, Libkovická olympiáda, lampionový průvod, Vánoční
ladění a s tím spojené rozsvěcení vánočního stromu. Chci tímto poděkovat všem těm,
kteří tyto akce pořádají, je to neocenitelná pomoc.
Dále je třeba poděkovat farnímu sboru Českobratrské církve evangelické
v Libkovicích za pořádání koncertů a vystoupení dětí v kostele. Musím ale také
zmínit i vydání knihy o Libkovicích, které se po několika letech podařilo. Obec má
poprvé za dobu své existence svůj znak a vlajku. Přes všechny tyto dílčí úspěchy
nejsem spokojen s tím, že se nedaří zapojit všechny občany obce do společenské či
sportovní aktivity v obci, poraďte co s tím.
MVDr. František Feix

Setkání dříve narozených
Jak už se stalo tradicí, i v letošním roce obecní úřad
uspořádal pro své dříve narozené spoluobčany setkání, kde
se mohou sejít a popovídat si.
Tentokrát se naši starší spoluobčané sešli v sobotu 7.
října odpoledne ve společenské místnosti hasičské
zbrojnice, kde pro ně bylo připraveno malé pohoštění.
Zároveň jako vždy celým odpolednem svou hudební
produkcí provázel pan Mandys z Roudnice. Letošního
setkání se zúčastnilo kolem čtyřiceti spoluobčanů, kteří
v družné zábavě setrvali až do večerních hodin.

Jen je trochu škoda, žé této
možnosti využije jen menší
část našich seniorů, protože
pro některé je to jedna z mála příležitostí, jak se sejít ve
větším počtu a pobesedovat
spolu, jak bývalo dříve zvykem .
-Miroslav Hrstka-

Koncert v kostele
V neděli osmého října pořádal sbor Českobratrské církve evangelické v rámci
akce Koncerty pod Řípem,
koncert hudební skupiny
Svatopluk, pod vedením
Rostislava Tvrdíka. Vystoupení se zúčastnil i známý písničkář a bývalý disident Svatopluk Karásek.
Kostel byl sice zaplněn, ale
většinu návštěvníků tvořili
účastníci zájezdu evangelického sboru z Čáslavi,
kteří byli na zájezdu v Roudnici nad Labem a Řípu a
v Libkovicích se zastavili.
Z místních občanů nebyla účast velká.
- Miroslav Hrstka -

Libkovice v proměnách doby
Ano pod tímto názvem spatří světlo světa, pro zasvěcené dlouho čekávaná publikace o historii naší obce. Pro ostatní to bude jistě příjemné překvapení. Práce na této knize začaly přibližně
před sedmi léty, kdy bývalá starostka Rozalie Florianová oslovila PhDr. Emila Voráčka DrSc.z
Historického ústavu Akademie věd, který právě s kolektivem dokončil práci na historii nedaleké
obce Vražkov, jestli by neměl zájem zpracovat i historii naší
obce. Pan doktor Voráček souhlasil a s kolektivem spolupracovníků připravil projekt, na jehož začátku bylo v plánu zpracovat historii čtyř obcí na Podřipsku, a to Libkovic pod Řípem,
Kostomlat, Cítova a Račiněvsi. Hned v počátku zájem u tuto
práci ochladl u obcí Kostomlat a Račiněvsi, a tak se dalšího
jednání účastnila jen naše obec spolu s Cítovem, kde také jako
u nás byl projeven velký zájem o zpracování historie obce. Tuto iniciativu plně podpořilo i celé zastupitelstvo obce. Prací na
knize se ujal kolektiv erudovaných historiků, kteří si rozdělili
práci na jednotlivých kapitolách podle svých odborností.
První kapitolu o nejstarším osídlení Podřipska, potažmo
lokality, kde se dnes naše obec nachází zpracoval PhDr. Martin
Trefný, ředitel Podřipského muzea v Roudnici nad Labem.
Ranným středověkem, kdy se již objevují ojediněle první písemné zmínky nás provedou
PhDr. Jan Hasil a Mgr. Tomáš Velička.
Kapitola ranného novověku až do počátku 18. století je prací Mgr. Pavly Hasilové. Tato
kapitola už bude pro většinu čtenářů zajímavá, protože jednak se pro toto zachovalo více písemných
zpráv, v některých se už objevují i konkrétní jména.
Autorem páté a šesté kapitoly je Mgr, Pavel Fabiny. Ten nás provede historií obce od
počátku 18. století po vznik samostatné rebubliky po skončení 1. světové války.
Poslední čtyři kapitoly jsou věnovány historii obce za posledních sto let. Tímto obdobím se
zabýval Mgr. David Hubený. Ten mě požádal o spolupráci na těchto kapitolách, jednak při kontrole
správnosti jmen a místních názvů a při dohledávání nejrůznějších dokumentů, které nelze dohledat
v archivech. Nemusím říkat dvakrát, že jsem této žádosti velmi rád vyhověl.
Asi si těžko někdo představí, co to pro tento kolektiv znamenalo hodin strávených při bádání
v různých archivech a při zpracovávání nalezených archivalií a poznatků. Proto jim za tuto náročnou práci patří z naší strany velký dík.
Na druhé straně se nesmí zapomenout na ochotu všech občanů Libkovic, které jsem v
průběhu minulých let oslovil a požádal je, zdali by byli nápomocni při této práci tím, že by zapůjčili
fotografie a různé dokumenty vztahující se k této době. O nic méně byly cenné a zajímavé
vzpomínky jednolivývch občanů o které se se mnou podělili. Touto cestou se podařilo objevit a pro
budoucnost zachovat mnoho unikátních dokumentů. Jsem rád, že můžu říci, že jsem se drtivé
většině setkal s velkou vstřícností. Za všechny bych chtěl jmenovat paní Růženu Suchomelovou,
Zdeňku Polákovou, které mi poskyli unikátní dokumenty z doby německé okupace, dále paní Sášu
Kubešovou, Evu Hrádkovou, které byly ochotny se podělit o velice historicky cenné snímky . Pan
Milan a Jaroslav Král poskytli velice zajímavý materiál ze svého rodinného archivu, zajímavé
vzpomínky poskytli pan Vladimír Neumann a Ladislav Kapoun. Publikaci oživí snímky z
pozůstalosti pana Vladimíra Pětníka, který Libkovice a dění v obci dlouhá léta fotografoval. V
neposlední řadě patří dík Sboru evangelické církve, který mi umožnil nahlédnou do jeho archivu,
kde bylo mnoho unikátních dokumentů. Rovněž sbor dobrovolných hasičů dal své památky k
dispozici. Všem těmto, a to jsem s ohledem na místo, jmenoval jen tu menší část patří dík za to, že
tato publikace mohla vzniknout.
A úplně naposled jsem si nechal finálního účastníka, kterým nakladatelství Baron pana
Petra Prášila z Hostivic, které knihu připraví po grafické stránce a vytiskne.
- Miroslav Hrstka -

Robota a nevolnictví
V dnešním pohledu do historie bych chtěl trochu osvětlit to, jak se na vesnicích žilo v
dobách poddanství a roboty. Zaměříme se na dobu po třicetileté válce až do zrušení roboty v roce
1848.
V té době se všichni obyvatelé venkova, a tudíž i takových vsí jako je ta naše, dělili na
osedlé a neosedlé. Osedlý - to byl v každém případě lánový sedlák - neboli láník, tedy ten, který
hospodařil na jednom lánu, tedy na osmnácti hektarech, ale taky to mohl být rolník obdělávající 9
hektarů čili polovinu lánu (to byl pololáník), a rovněž rolník na necelých pěti hektarech (ten se
staral o čtvrt lánu, čili - čtvrtláník). Minimálně se však mohla obdělávat osmina lánu.
Ten, kdo obdělával méně než
osminu lánu, za osedlého už považován
nebyl. Kdo tedy spadal mezi neosedlé?
Ti, kteří prakticky žádnou
poddanskou půdu nevlastnili. Tedy
bezzemci? Nemuseli to být bezzemci. Na
vsi žilo mnoho rodin a jednotlivců v
takzvaném podruží. Získali za úplatu kus
obecního pozemku - například zahradu
nebo kopaninu. (Kopanina byl kraj lesa,
který byl zúrodněn.) Jiní si pronajali pár
korců polí, ale nikoli od vrchnosti. Rovnou od sedláka. Takovému člověku se
říkalo "podsedek" - a jeho stavení byla
chalupa podsedková. Podsedkové měli
jako gruntovního pána nebo zástupnou

Jaroslav Špillar

Robota

vrchnost - sedláka nebo obec. A platili obci nebo sedlákovi. Prakticky to byli poddaní poddaného.
Dá se to tak říct. Ale na té vsi ještě žili lidé méně majetní než podsedkové. Byli to "baráčníci" neboli
"domkáři" (taky se jim někdy říkalo zahradníci, pokud obdělávali aspoň tu zahradu). A to ještě
nejsme na dně, neboť nám zbývají "podruzi", lidé úplně bez majetku, ti tvořili čeleď na bohatších
poddanských statcích - pracovali tam za byt, stravu a nepatrnou mzdu.
Ale musíme si uvědomit to, že ani osedlí, respektive gruntovní sedláci nebyli pravými
vlastníky půdy na které pracovali. Ta byla vlastnicvím pána, vrchnosti. Oni byli jen nájemci, v
drtivé většině dědiční. Na venkově se v dobách po třicetileté válce setkáváme s poměrně ostře
rozlišenou škálou poddaných od statkářů a chalupníků, což byli "ti praví osedlí," přes podsedky k
baráčníkům a podruhům. Jenom osedlí tvořili skupinu "sousedů," jenom oni "patřili k obci..." nebo
lépe řečeno: "trpěli s ní," totiž mohli se zúčastnit shromáždění sousedů, mohli se stát konšely či
obecními staršími, podíleli se na samosprávě vsi. Neosedlým taková práva nenáležela.
Skutečná praxe tyto rozdíly nevyhranila tak zřetelně. Všední život rozeznával "osedlé" a
"neosedlé" podle docela jiného znaku. Hranice mezi oběma skupinami se vedla podle toho, kdo měl
celý potah, tedy dva koně nebo dva voly. Takový sedlák byl "potažník." Takový osedlý byl povinen
potažní robotou. Kdo spřežení neměl, ten byl vrchnosti povinen toliko robotou "vejchozí," to
znamená pěší - nebyl jako pravý osedlý vnímán, i když mohl třeba držet půllánový statek. Ať osedlí
nebo neosedlí, ať zámožní nebo chudí venkované, odpradávna byli povinni vrchnosti robotní prací.
Vyplývá to ze starobylého vztahu manství čili poddanství nebo také člověčenství. Dlužno podotknout, že obě strany tenkrát chápaly vztah jako samozřejmý, spravedlivý a jednou provždy daný. Za
dědičný pronájem půdy byl poddaný smlouvou člověčenství připoután ke svému lennímu pánovi
dvojím svazkem. Jednak poutem osobním totiž slibem věrnosti, poslušnosti a úcty, současně však i

břemenem věcným - povinností platu (ročního úroku v průměrné výši asi pěti zlatých z lánu) a
služeb, robot na prvním místě. Tato smluvně dohodnutá náhrada za pronájem se zapisovala do
takzvaných urbářů. V tehdejším právním pojetí zůstal grunt i nadále majetkem pána. A vzhledem k
tomu, že smlouva platila dědičně, bylo dědičným i poddanství. Děti poddaných se rodily jako
poddaní a automaticky svému pánu zavázány člověčenstvím.
Takto obdělávané půdy byly na jednotlivých panstvích přibližně asi dvě třetiny, zbývající
půdu si obdělávala vrchnost ve své vlastní režii formou poplužních dvorů. K našemu překvapení
bychom se tam však nesetkali téměř s tažnými zvířaty. Nanejvýš jeden nebo dva párky tažných volků
či koní. Přitom velkostatek byl dost rozlehlý. Veškerou práci i veškerou dopravu nákladů
obstarávali formou roboty poddaní. Poplužní dvůr nebyl vybaven ani povozy, pluhy, branami a
ostatních zemědělským nářadím. Na robotu se poddaní dostavovali s vlastním vybavením. Panský
šafář večer sedlákům oznámil, kam mají za úsvitu přijet se žebřiňákem nebo s rádlem a kolik se má
dostavit dalších robotězů. Čeleď, kterou si platí pán, vykonávala jenom ty práce, které nemají
nárazový charakter - například chov ovcí a užitkového dobytka.
I když na každém panství se situace vyvíjela jinak, v zásadě se výše robot ke konci 17.
století ustálila na třech dnech práce v týdnu, tedy na sto padesáti dnech do roka. K hlavním
robotním činnostem patřily veškeré polní práce kromě sklizně obilí. To bývalo obvykle placené na
rozdíl od orby, vláčení, výsevu, okopávání, sklizně a sušení sena. Kromě toho se poddaní běžně
podíleli na údržbářských a renovačních pracích na statku, při opravě cest, mostů, hospodářských
budov. Bylo třeba také kydat a rozhazovat hnůj, rozbíjet hroudy a vybírat kameny na poli a podobně. Robotníci konali práce na chmelnicích a štěpnicích, při honech naháněli panstvu zvěř.
Česali chmel, trhali ovoce, ale také listí pro ovce, sbírali oříšky, houby, kmín, hlemýždě. Některé
práce, za které se jim pak připsaly robotní dny, konali doma - například vykrmovali drůbež, prasata a dobytek vůbec, předli, bílili plátno, vyráběli šindele. Velmi žádanou a potřebnou službou byla dopravní obsluha, tedy robota s potahy. Zajišťovala se jí dálková i místní přeprava nákladů.
Musíme si uvědomit, povinnost roboty ležela na gruntě, nikoli na lidech. To znamenalo, že je
jedno, kdo robotu odpracoval: důležité bylo splnění závazku. To znamená, že sedlák kupříkladu
mohl namísto sebe poslat na panské svého čeledína. Z této skutečnosti vyplývá fakt, který si moc
neuvědomujeme: ležela-li na statku, kde pracovalo dejme tomu 10 lidí, povinnost sto padesáti potažních robotních dnů ročně, tak to znamenalo, že sedlák dal stopadesátkrát do roka k dispozici
potah s kočím. A měl svoje odpracováno. V žádném případě nedřela na panském celá rodina, i když
to byla rodina poddanská. Když byly kupříkladu žně a bylo zapotřebí každé ruky, tak každá
pracovní síla byla placena obvyklou a běžnou tenkrát sazbou (alespoň sedm krejcarů za den),
přičemž práce potahu se hodnotila asi trojnásobně výš. Pracovní doba se určovala podle ročního
období, tak, že většinou platilo, že se v lednu pracovalo od půl osmé ráno do půl šesté navečer. V
březnu to bylo od půl sedmé do půl sedmé večer. Květen: od pěti ráno do osmé hodiny večerní. A
červenec: od čtyř ráno do osmi večer. V září se pracovní doba zkracovala na začátek od půl šesté a
konec o půl osmé, a v prosinci se začínalo v osm a končilo o půl páté. Cesta na pracoviště se kromě
transportu do velmi vzdálených míst nepočítala. Podle téhož systému se robotovalo na poli. Jinak
řečeno: v letních měsících zbývalo lidem na odpočinek a spánek pouhých 8 hodin denně, zatímco
pracovní doba byla šestnáctihodinová (pravda, s dvouhodinovou polední přestávkou). V zimě měli
nejkratší pracovní dobu v délce osmi a půl hodiny. V průměru za celý rok činila pracovní doba
kolem dvanácti hodin. Jen jedna věc trochu ulehčovala život. V průběhu roku bylo kolem 90 dnů
pracovního klidu, kdy kromě nedělí se světilo kolem čtyřiceti svátků, kdy se nepracovalo. A produktivita práce. Podle tehdejších „norem“ byla potřeba na vyvezení hnoje na jeden hektar 4 robotní dny a zorání jednoho hektaru bylo potřeba 8 robotních dnů. Odvoz jednoho sta prken do
vzdálenosti čtyř kilometrů bylo potřeby 4 robotních dnů. Z našeho pohledu se zdá až směšná, ale za
tehdejších podmínek asi odpovídala realitě.
- Miroslav Hrstka -

Něco pro kuchařky
Vánoční pohoštění
Domácí vaječný likér
1 plechovka Tatra grand
1 plechovka Salko tradiční
5 žloutků
1/2 litru rumu
1 vanilkový cukr
Žloutky ušleháme s vanilkovým cukrem, pak přidáme tatru a salko a opět šleháme nakonec
nalijeme rum. Naplníme do sklenice a dáme vychladit do lednice.

Vánočka
1 kg hladké mouky
16 dkg cukru
1 droždí
1 dkg soli
16 dkg oleje
citronová kůra
2 žloutky
vlažné mléko podle potřeby
rozinky namočené v rumu
mandlové lupínky na posypání
1 vejce na potření
Uhněteme těsto a necháme v teple
vykynout. Pak upleteme vánočku a necháme ještě kynout .
nakonec potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme lupínky. Vložíme do vyhřáté trouby a
pečeme asi 45 min na 160 stupňů.

a teď ještě jeden recept na silvestra

Vaječná tlačenka
4 vejce vařená na tvrdo
1- 2 kyselé okurky
červená paprika
cibule
trochu hrášku
20 dkg měkkého salámu
želatina na vaječnou tlačenku
majolka
Vše nakrájíme na kostičky, smícháme a zalijeme želatinou /uvařenou podle návodu/.
Promícháme a nalijeme do formy /mísy/ a
uložíme do lednice ztuhnout. Po ztuhnutí
vyklopíme a můžeme ozdobit podle své fantazie.

Domácí škvarkový chléb
3 hrnky hladké mouky
1 a ½ hrnku vody
1 a ½ lžičky soli
1 lžička sušeného droždí
1 hrnek nasekaných škvarků
Všechno smícháme a necháme kynout, nejlépe
přes noc. Pak několikrát prohněteme a necháme
ještě půl hodiny kynout.
Mezi tím si nahřejeme pekáč s poklicí na 200
stupňů. Po nahřátí vložíme do pekáče těsto a
pečeme 30 minut pod poklicí.

Bábovka
20 dkg cukru krupice
4 vejce
10 dkg oleje
10 dkg vody
20 dkg polohrubé mouky
½ prášku do pečiva.
Vejce ušleháme s cukrem do husté pěny a pak
přidáme ostatní suroviny. Formu na bábovku
vymažeme nejlépe sádlem a vysypeme hrubou
moukou. Nalijeme těsto, a kdo má rád může přidat
např.ořechy, rozinky nebo kakao. Pečeme ve
vyhřáté troubě na 160 stupňů.
Dobrou chuť všem přeje Jana Feixová

V letošním roce se mimo jiné podařila realizovat rekonstrukce povrchu silnice
v ulici V ořechu.
Projekt
Obec Libkovice pod Řípem oprava asfaltového povrchu
místních komunikací byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva
pro místní rozvoj

Vítání občánků
Letos jsme se již podruhé sešli v pátek
17.listopadu dopoledne v hasičské
zbrojnici, abychom zde mezi nás přivítali
nově narozené občánky.
Po úvodním přivítání všech přítomných
následovalo vystoupení dětí z mateřské
školy v Libkovicích pod Řípem se svým
pásmem básniček pod vedením paní
ředitelky Evy Šmídové.
Poté paní místostarostka představila
všechny nově narozené občánky a
následně se slova ujal pan starosta
MVDr. František Feix, který ve svém
proslovu popřál rodičům k narození
jejich dětí a dále jim popřál do života hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Rodiče převzali z rukou pana starosty pro své dítě dárek, podepsali se do pamětní knihy a fotili
se spolu s dětmi a svými blízkými u kolébky.
Vše bylo zakončeno slavnostním přípitkem.
Také děkujeme panu Mandysovi za hudební doprovod na této akci.
Mezi občánky byli přivítáni:

Klára Kindlová
Karolína Týcová
Lukáš Týma
Daniel Kutlík
Jan Žižka
Lara Kateřina Veselá
Petra Černíková

Myslivci
Vážení občané,
myslivecký spolek Kostomlaty pod Řípem – Libkovice pod Řípem Vám
přeje krásné prožití svátků vánočních, bohatou vánoční nadílku a
v novém roce hodně zdraví a mnoho osobních a profesních úspěchů.
Zároveň vás zveme na tradiční myslivecký ples, který se uskuteční
27 ledna 2018 od 20 hodin v sále kulturního domu v Kostomlatech
pod Řípem. K tanci a poslechu bude jako již tradičně hrát kapela
Neon Band, bude bohatá zvěřinová tombola. Lístky na ples pro
veřejnost se začnou prodávat od 1. ledna 2018 u pana Feixe v
Libkovicích pod Řípem 195. Věříme, že nás přijdete podpořit
svou účastí a při tombole vám přejeme mnoho štěstí.

V pátek 3. listopadu v podvečer měly u hřiště sraz děti v maskách, aby se opět po roce
prošly ulicemi Libkovic za svitu lampiónů.

Nejprve vyrazily přes hřiště, směrem k vrbě,
aby navštívily vrbovou vílu, pak pokračovaly
k rybníku, kde už na ně netrpělivě čekal vodník
a nakonec všichni došly na dvůr k Petráčkům,
kde pro všechny účastníky bylo připraveno
občerstvení. Ještě než si děti začaly opékat
buřty, byly oceněny 3 nejkrásnější

masky z průvodu. Na místě prvním se umístil
Ondřej Pětník v masce „Dýně“, na druhém
místě se umístila Tereza Michálková v masce
„Pavoučí královny“ a na třetím místě skončila Elen
Fuksová v masce „Ženy ze záhrobí“. Všem, kteří
organizují tuto akci a i všem zúčastněným děkujeme
za příjemně strávený páteční podvečer a opět se
budeme těšit na příští rok. - Petra Černíková -

Rodina Žižkova touto cestou děkuje všem hasičským jednotkám a
hasičům, kteří zasahovali při nedělním požáru 10.12.2017 u domu
č.p. 53.
Jana Žižková

Hasiči
Tak tu máme opět konec roku a červený kohout jakoby se rozhodl
skoro na den, tak jako v loňském roce prověřit akceschopnost našich hasičů a
druhou adventní neděli vyskočil na střechu, bohužel jednomu z našich kolegů.
Naše výjezdová jednotka tak vyjela na výzvu krajského operačního střediska
na požár domu č. 53 v naší obci, kam dorazila jako první. Na místo události se
sjeli, celkem čtyři jednotky. Byla povolána výšková technika, vyšetřovatel hasičského záchranného
sboru, technik s termo kamerou a Policie ČR. Požár vznikl na půdě rodinného domu, zasáhl část
střechy a dále se šířil v mezi stropním prostoru. Muselo být nasazeno více hasičů, jen z naší jednotky jich bylo sedm, kteří se střídali v silně zakouřeném prostředí a všude kolem zrádně vyskakujících plamenů v hašení a odklízeli vše, co bylo požárem zasaženo, aby se požár dál nešířil.
Naši hasiči se chovali u požáru profesionálně, což se nedá říci o řidičích, kteří parkovali v okolí a
překáželi hasičským vozidlům, i když problém se rychle vyřešil, ale ne vždy by tomu tak mohlo být
tak rychle. Tento nešvar je v naší obci znám, neustále se o tomto problému špatného parkování píše
v tomto občastníku, ale občané stále nerespektují dopravní předpisy ani obecní vyhlášku. Je třeba
si uvědomit, že požární nebo výškovou techniku je potřeba při takovéto události někam postavit,
aby mohla co nejrychleji a nejefektivněji zasáhnout, nebo aby mohla kolem projet sanitka a podobně. Nikdy nevíte, jestli to zrovna nebudete vy, kdo bude příště potřebovat pomoc.
Naši hasiči v uplynulém roce vyjížděli ke čtyřem různým událostem, o kterých jsem se
většinou zmiňoval v předešlých číslech občastníku. Také se účastnili většiny kulturních akcí v naší
obci a pomáhali v okolních obcích jak s kulturní, tak technickou pomocí.
O to více mne mrzí hloupé a neopodstatněné názory některých našich spoluobčanů na naše
hasiče a jejich techniku, které ještě občas slýcháme, nebo se nám donesou. Například, jedním
z takových názorů je, na co mají naši hasiči auto, nebo na co mají takové vybavení a podobně.
Připadají mi tyto názory hloupé a krátkozraké. My přece nemáme tyto věci na hraní nebo pro svoji
zábavu jak si někdo nejspíš myslí, nýbrž na ochranu Vás ale i nás. Není přece možné, aby někdo
kdo je ochoten nasadit dobrovolně ve svém volném čase své zdraví nebo život pro někoho jiného,
bez nároku na odměnu a nebyl při tom dostatečně chráněn. Nejspíš si tito lidé představují, že by,
jsme měli k požáru běhat s vědrem vody, k nehodě se samaritánskou lékárničkou a na povodně
možná vyjet koňmo. Možná by tito lidé hovořili jinak, kdy by se jim stala nějaká událost, kdy by i
oni potřebovali pomoc hasičů. O tom proč má naše obec hasiče, podle jakého zákona a podobně
jsem se zmiňoval v tomto plátku určitě několikrát. O našem vozidle toho tu moc napsáno nebylo a
nejspíš nikdo pořádně veřejnost neinformoval, tak okázale a slavnostně jako to bývá v jiných
městech a obcích, proto bych se rád zde zmínil o tomto mnohdy diskutovaném vozidle. Naše obec
získala vozidlo TATRA 815 – CAS 32, v roce 2013, těsně před povodněmi, ve veřejné dražbě. Díky
zastupitelům, kteří se rozhodli udělat něco více v požární ochraně naší obce a uvolnili finance
z rozpočtu obce na již zmíněné vozidlo. Největší husarský kousek se však povedl naší bývalé
starostce paní Floriánové, které se podařilo TATRU - 815 vydražit mezi více zájemci ani ne za
třetinovou cenu za jakou se tyto ojetiny na trhu vozidel mnohdy v horším stavu prodávají a to za
pouhých 351 000 Kč. Jeho cena ve stavu v jakém je, se pohybuje přes 1 000 000 Kč.
Do kabiny vozidla se vejdou čtyři hasiči, má vestavěné vodní čerpadlo s výkonem až 3 200
l./m, nádrž na 8 000 l. vody, dvě nádrže na pěnidlo k hašení ropných produktů, 2 x 400 l. a veze
sebou přenosné plovoucí čerpadlo, motorovou pilu, žebříky, hadice, dýchací přístroje a další
potřebné nářadí a materiál. Jednotka disponuje ještě jedním starším vozidlem s menším výkonem a
parametry, ŠKODA 706 RTHP CAS-25, od ministerstva obrany nám byl převeden zdarma
nafukovací raft pro práci na vodě a traktor ZETOR 7011 na odklízení následků po záplavových
deštích, který nyní využívá obec ke své údržbě. Od HZS byl převeden odsavač kouře s vozíkem, za
obětavou práci při povodních jsme postupně dostali od hejtmana ústeckého kraje tři radiostanice,
plovoucí čerpadlo, elektro centrálu, finanční dar, za který byl pořízen přetlakový ventilátor, kalové
čerpadlo a některé zásahové oděvy.

Obě vozidla jsou zařazena do integrovaného záchranného systému u HZS a obec tak nemusí
platit povinné ručení, prostředky na provoz jsou také minimální, jelikož jednotka na provoz vydělá
svým závazkem k výjezdům do dalších tří obcí, s kterými má smlouvu. Starší vozidlo je ještě
pronajímáno za poplatek k asistencím. Hasiči za svoji práci v jednotce kromě dobrého pocitu za
dobře vykonanou práci nic nemají.
Už dávno se ukázalo jak důležité je mít v obci dobře vybavenou a vyškolenou jednotku
sboru dobrovolných hasičů, to ale nejspíš vědí a mohou posoudit ti, co jsme jim někdy pomohli.
Ni zisku, ni slávy jako hasiči nehledáme, ale dobrou radu ke konci roku přidáme.
Je doba adventu, tedy doba kdy zapalujeme na adventním věnci svíčky. Než tak učiníme,
měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená.
Domy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony, to vše
je dnes vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody. Věnce by neměly být vyrobeny z vysoce hořlavých materiálů. Klasické svíčky do svícnů nejsou příliš vhodné do adventních
věnců, neboť rychle hoří. Svíčka by měla být umístěna na stabilní a nehořlavé podložce. Svíčky
umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Rizikovým faktorem jsou i děti nebo
zvířata, které mohou hořící svíčku lehce převrhnout. Zapálené svíčky nesmíte nechat během jejich
hoření bez dozoru. Nikdy není pozdě nechat si vyčistit komín. Počet komínových požárů se každoročně šplhá k hranici jednoho tisíce a čas od času to odnese i významná stavba. Nejvíc požárů
vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze.
Základními minimálními lhůtami pročištění spalinových cest (komínů) od spotřebičů paliv
do 50kW při celoročním provozu je 3 x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2 x ročně na kapalná
paliva a 1 x ročně plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že
umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, čištění provésti sami. Jednou do roka musí být
provedena kontrola spalinové cesty oprávněnou osobou - kominíkem.
Co mohu kontrolovat sám?
Je kouřovod řádně upevněn? Není plášť nebo kouřovod propálený? Fungují uzávěry komínových
dvířek? Jsou funkční šnůry a zásuvky u kotle? Je dimenzování pojistek v případě elektrických
spotřebičů dostatečné? Je komín na povrchu celistvý, bez viditelných spár, netěsností a omítnutý?
Je zařízení v dostatečném odstupu od komína a tepelného zdroje? Co dělat když už komín začne
hořet? Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál v blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na
linku 150 nebo112. Požár v komíně nehaste nikdy vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo
výbuchu.
Konec roku bývá tradičně spojený s bujarými oslavami, silvestrovské veselí je již tradičně
spojeno s používáním zábavní pyrotechniky (světlic, dělobuchů, petard, rachejtlí a podob.). Bohužel
každý rok nechtěné následky této zábavné pyrotechniky zaměstnávají hasiče i záchrannou zdravotní
službu. Počet požárů způsobených zábavnou pyrotechnikou v posledních letech vzrostl. Naštěstí ne
v naší obci.
S pyrotechnikou je nutné manipulovat na volném prostranství, minimálně 100 metrů od
obydlí tak, aby nemohlo dojít například k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut
nebo keřů. Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat
chladnou hlavu. Můžete se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné
reagovat rychle, menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky, například udusit botou,
pokrývkami nebo silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické
přístroje nebo věci napojené do elektřiny). V žádném případě nepřeceňujte své síly. Lidské zdraví je
vždy přednější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár hasit za každou cenu sami.
Pokud zjistíte, že požár sami nemůžete uhasit, zavolejte hasiče a oni na místo dorazí za několik
minut.
Pěkné vánoční svátky, veselého Silvestra, šťastný vstup do nového roku 2018 bez nehod,
požárů a úrazů Vám přeje Sbor dobrovolných hasičů Libkovice pod Řípem.
S pozdravem ohni zmar
za SDH Libkovice p/Řípem
Luboš Šťastný

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, Miroslav Hrstka , Olga Gottwaldová, Petra Černíková, Luboš Šťasný
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

